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1. O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

1.1.  Histórico e descrição do Departamento 

O Departamento de Educação Física foi criado em 07/10/68 e funciona no Campus 

do Bom Conselho desde sua criação, onde convive e compartilha com diferentes 

cursos da área de Biociências: Ciências Biológicas, Enfermagem, Fisioterapia, 

Medicina, Nutrição e Psicologia.  

Desde a criação em 1968, oferece o curso de Licenciatura em Educação Física, que 

foi reconhecido pelo Decreto Federal nº 76484/75, de 20/10/75, com renovação do 

reconhecimento pelas Portarias CEE/GP nº 363/02, de 16/09/02, CEE/GP nº 305/07, 

de 02/07/07, e CEE/GP nº 167/12, de 03/05/12, sempre por 05 (cinco) anos. 

Também oferece o curso de Bacharelado em Educação Física, sendo que a 

implantação dessa modalidade foi autorizada pela Deliberação CONSUNI nº 

044/2006, de 26/10/2006 e reconhecido pela Portaria CEE/GP nº 363/10, de 

27/12/10, e renovação do reconhecimento pela Portaria CEE/GP n°263/13, de 

02/07/13, por 05 (cinco) anos.  

O curso é considerado referência e o mais tradicional da região Metropolitana do 

Vale do Paraíba (RMVale), razão pela qual é procurado por alunos oriundos de 

diversas cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e também 

do Sul de Minas Gerais.  

O Departamento de Educação Física possui professores altamente qualificados, 

composto por 06 doutores, 17 mestres, 10 especialistas e 01 graduado, o que 

garante a alta qualidade de ensino oferecida, refletindo-se no grande número de 

aprovações em concursos públicos por nossos alunos. 

O curso passou por diversas mudanças curriculares desde a sua fundação para 

atender as diretrizes curriculares e demandas de mercado, mas a última, bastante 

siginificativa, foi a mudança de regime anual para semestral, ocorrida em 2013, de 

acordo com a deliberação Consep 174/2012.  
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1.2. Infraestrutura do Departamento  

 Laboratórios 
 

 Laboratório de Atividades Gímnicas, Rítmicas e Dança (02 ambientes) 

 Laboratório de Ciências do Esporte – LACES 

 Laboratório de Anatomia 

 Laboratório de Bioquímica 

 Laboratório de Biologia 

 Laboratório de Informática 

 Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE) 

 

 Recursos/equipamentos dos laboratórios 

 

 Laboratório de Atividades Gímnicas, Rítmicas e Dança (02 ambientes) 

Recursos existentes: 03 caixas de som, 07 espaldar; 02 bancos suecos; 11 

colchonetes; 38 steps; 38 halteres de mão de 01 kg; 04 ventiladores; 02 colchões 

para ginástica; 01 equipamento de som; 01 tela de projeção; 120 suportes para step; 

04 ventiladores; 01 barra móvel e 6 barras fixas; 46 halteres encapados de 01 kg; 53 

halteres encapados de 02 kg; 92 halteres de 01 kg; 20 halteres de 02 kg; 58 

caneleiras de ½ kg; 52 caneleiras de 01 kg; 2 caneleiras de 02 kg; 41 step; 53 

colchonetes; 40 jumps (mini trampolim para aulas de ginástica coletiva em 

academia); 1 ambiente com espelho, lousa/ quadro branco, palco e  02 

equipamentos de som. 

 

 Laboratório de Ciências do Esporte – LACES 

Recursos existentes: 01 esteira ergométrica EG 700-X ECAFIX/FUNCABEC; 01 

maca de primeiros socorros; 01 tubo de oxigênio medicinal; 02 dinamômetros Kratos 

preensão palmar; 01 dinamômetro Kratos tração escapular; 01 dinamômetro Kratos 

tração lombar; 01 esfignomanômetro (escala de mercúrio); 01 carro-suporte GP 

1000; 04 esfignomamômetros BD; 01 estetoscópio WelchAllynTycos; 02 lactímetros 
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ACCUSPORT; 12 frequencímetros Polar; 01 Balança e estadiômetro Filizola; 03 

flexômetros Laighton; 06 goniômetros; 03 Bancos de Wells de madeira e 01 de 

Metal; 01 Balança e Estadiômetro WELMY; 01 Cicloergômetro – CICLO II ECAFIX-

FUNBEC; 03 Compassos para dobras cutâneas CESCORF; 03 Compassos para 

dobras cutâneas LANGE; 01 Conjunto Termômetro, barômetro e higrômetro; 02 

Esterilizadores de Ar STERLIAIR; 03 Estetoscópios; 01 Impressora HP DESKJET 

600 (jato de tinta); 01 Microcomputador AMD Sempron HD 80 GB Windows XP 

(somente para o uso do Sistema de aquisição de dados POWER LAB); 01 

Microcomputador ACER HD 02 GB (somente para uso de sistemas compatíveis com 

Windows); 01 micropipeta para capilar de volume fixo YSI 25 uL; 05 Paquímetros 

Científicos SANNY; 01 Placa de aquisição de dados de salto JUMP TEST HIDROFIT 

com Software para interface; 02 quadros branco para pincel atômico; 01 tela de 

projeção; 01 Televisor CCE; 01 lactímetro  eletroquímico YSI-SPORT, Yellow 

Springs; 01 sistema de aquisição de dados em humanos e animais AD 

INSTRUMENTS POWER LAB com 01 bioamplificador; 01 analisador de gases, 01 

espirômetro, 01 eletrocardiógrafo,  sistema bioimpedância 01 tetra e 03 bipolares; 01 

glicosímetro; 01 esteira ergométrica super ATL 32 X 32 INBRASPORT- INBRAMED; 

01 ergômetro de membros superiores e inferiores HIDROFIT. 

 

 Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE) 

São 02 salas com lousa digital, sendo uma delas com 08 micros para uso dos 

professores e alunos do curso de licenciatura; 08 notebooks; 05 tablets; 05 Ipad; 01 

impressora; 01 máquina fotográfica; 01 TV de 42´ e 02 projetores multimídia.  

 

 Laboratório de Anatomia 

São 02 laboratórios de aulas práticas; 01 salão de preparo e armazenamento de 

peças anatômicas. 

Equipamentos: 03 pedestais com suporte para esqueleto humano; 01 projetor de 

slides; 01 serra manual; 01 serra elétrica ortopédica para cortar gesso; 01 suporte 

para frasco de formol para fixação de cadáveres; 02 armários com gavetas para 

ossos; 02 caixões de fibra para remoção de cadáver (0,60 x 2,10m); material 
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cirúrgico para dissecção: tesouras, pinças, cabos de bisturi; osteótomos, porta 

agulhas, luvas, lâminas de bisturi. 

Peças anatômicas: 20 cadáveres para estudo anatômico; 50 peças anatômicas 

dissecadas; banco de dentes humanos, com aproximadamente, 1000 elementos 

dentais. Museu osteológico com 180 crânios catalogados, para ensino e pesquisa. 

 

 Laboratório de Bioquímica 

Composto por cinco salas: uma para as aulas práticas e, as demais, para pesquisas 

e preparo de material. 

Equipamentos: centrífuga refrigerada; banhos-maria circulantes; balanças; capela 

de exaustão; compressor/aspirador; espectrofotômetros digitais; espectrofotômetros 

UV/Visível; geladeiras; freezer; destilador; estufas; agitadores de tubos; agitadores 

magnéticos; pHmetros; secadores para gel de agarose; cubas e fontes para 

eletroforese. 

 

 Laboratório de Biologia  

São três salas para pesquisa e uma para atendimento aos alunos. 

Equipamentos: microscópio de contraste de fase e de fluorescência com sistema 

de captura de imagem digital; fluxo laminar; banho-maria; estufa de cultura; 

agitadores magnéticos com aquecimento; agitador de tubos; estufa de cultura; 

centrífuga; capela de exaustão; compressor; geladeira e freezer. 

 

 Laboratório de Informática 

Tem 01 sala com 12 computadores e 01 sala com 32 computadores para uso dos 

alunos e servidores. Todos os equipamentos possuem antivírus e programas 

específicos utilizados pelos cursos de biologia e medicina. 

Há também 01 sala reservada para uso dos professores e os técnicos de laboratório 

com 05 máquinas. 
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1.3. Biblioteca 

A Biblioteca Setorial do Campus do Bom Conselho faz parte do Sistema Integrado 

de Bibliotecas (SIBi), hierarquicamente subordinado à Pró-reitoria de Extensão. 

Além de prestar atendimento, oferece outros serviços bibliográficos a toda 

comunidade acadêmica, a alunos dos ensinos fundamental e médio, da graduação, 

da pós-graduação, aos pesquisadores, professores e funcionários da Universidade. 

Atende também a comunidade externa de Taubaté e região. O SIBi não é apenas 

um conjunto de Bibliotecas, mas trabalha, antes de tudo, na articulação do acervo 

bibliográfico, dos recursos técnicos e materiais, contando, para isso, com um quadro 

de pessoal especializado. Nesse contexto sistêmico, ainda que em cada 

Departamento exista uma biblioteca setorial, essa é, para o usuário, apenas a porta 

de entrada para todo o Sistema. A partir do "Cartão Pessoal", que possibilita a 

inscrição do usuário no SIBi, todos os recursos nele existentes são disponibilizados 

ao leitor, independentemente do curso que frequente. Assim, o acervo total é aberto 

para consultas e empréstimos a todos os usuários cadastrados, sejam eles alunos, 

professores e/ou funcionários. As unidades do SIBi encontram-se informatizadas, 

acompanhando as exigências dos novos tempos, em que a informação organizada e 

precisa é concebida como condição essencial para uma prestação de serviços de 

qualidade aos usuários. Utilizando a tecnologia do software SophiA Biblioteca, todo 

o acervo pode ser acessado em quaisquer dos terminais de consulta instalados 

nessas unidades. Nas demais unidades, a consulta ao acervo é local, realizada por 

meio dos terminais de consulta disponíveis. 

Por meio do SIBi são disponibilizados os seguintes serviços: 

 Consulta local 

 Reserva online de livros  

 Atendimento telefônico, por correio e e-mail 

 Página eletrônica na Internet 

 Acesso on-line às bases de dados para periódicos nacionais e 

internacionais e teses 

 Treinamento no uso de bases de dados para professores, alunos e a 

comunidade 
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 Treinamento de utilização dos serviços do SIBi – Como utilizar sua 

biblioteca 

 Normatização de trabalhos científicos 

 Levantamentos bibliográficos 

 Terminais de consulta ao acervo – Sistema Sophia 

 Alerta bibliográfico (sumários de periódicos correntes) 

 Catálogo de fitas de vídeo 

 Pesquisa bibliográfica por e-mail 

 Visitas monitoradas 

 Empréstimo entre bibliotecas 

 Comutação bibliográfica – COMUT 

 Convênios e parcerias com Instituições de pesquisa (CAPES, FAPESP, 

IBICT, ITA/CTA, entre outras) 

 

As dependências da Biblioteca de Biociências - Campus do Bom Conselho - que 

atende ao curso de Educação Física contam com a seguinte estrutura:  

- Espaço Físico:  

 Para estudo individual e grupo: 02 salas de estudo em grupo e 01 sala de 

estudo com estações de estudo. 

 Laboratório de Informática - Espaço Santander Universidades: 15 

computadores, 01 scanner, 01 impressora Laser. 

 CEAB - Centro Especial de Atendimento Bibliográfico: para portadores de 

necessidades especiais. 

o Infraestrutura CEAB: 01 máquina de escrever Braille, 01 impressora 

Braille, 01 computador 

o Quadro de pessoal: 03 estagiários e 01 bibliotecária. 
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Tabela 1 - ACERVO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA/2016 

BIBLIOTECA DE BIOCIÊNCIAS 

 

Tipo de acesso ao acervo (X) Livre                      (   ) através de funcionário 

É específica para o curso (X) sim           (   ) não      (   )  específica da área    

Total de Livros da Biblioteca  Títulos: 8604                         Volumes: 29948 

Total de livros específicos para o 

curso (nº.) 

Títulos: 336                              Volumes: 1288 

Periódicos específicos para o curso 

(nº.) 

Títulos: 18 Volumes: 248 

Trabalhos de Graduação Títulos: 461                           Volumes: 461 

Consulta (Periódicos) Total: 27 

Empréstimo (Livros) Total: 59839 

Consulta (livros) Total: 6647 

02Salas de Estudo em Grupo  01 Sala de Estudo Individual com estações de estudo 

Acesso ao acervo SOFTWARE SHOPIA BIBLIOTECACEAB (15 computadores, 

01 scanner, 01 impressora a laser) 

CEAB- Centro Especial de 

Atendimento Bibliográfico: para 

portadores de necessidades 

especiais 

01 máquina de escrever braille, 01 impressora braille, 01 

computador 

*Acesso online: htttp://www.unitau.br/bibliotecas 

 

 Recursos Humanos da Biblioteca 

Bibliotecária: Ana Beatriz Ramos 

Auxiliares de bibliotecário: Ada Guimarães Diana, Mayla Regina Santos 

Simões, Rosangela Aparecida Ruzzene da Silva, Silvanete de Fátima Filgueira, 
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Roberta Aparecida Gonçalves 

Horário de Funcionamento da Biblioteca: segunda a sexta-feira - 7h30 às 21h 

45min e sábado - 7h30 às 11h 30 min. 

 

1.4. Outros ambientes pedagógicos 

 Salas e ambientes específicos 

 

 Salão de Musculação 

 Piscina aquecida  

 Salão de Ginástica Artística 

 Quadras poliesportivas oficiais 

 Quadra de vôlei coberta oficial 

 Campo de futebol e Pista de atletismo  

 Sala de Coordenação e Supervisão de Estágio, Atividades Acadêmico-

científico-culturais e Coordenação de Trabalho de Graduação 

 Sala do(a) Diretor(a) do Departamento 

 Cozinha 

 Sala de professores 

 Anfiteatro 

 Secretaria 

 Cantina 

 

 Recursos de apoio didático-pedagógico – outros materiais 

 08 unidades de projetores multimídia; 

 08 unidades de telas de projeção; 

 01 unidade de televisor 29; 

 01 unidade de DVD 

 33 bolas de voleibol; 

 89 bolas de basquete; 

 37 bolas de handebol; 
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 08 bolas de futsal; 

 11 bolas de futebol; 

 04 redes de vôlei; 

 27 cones; 

 102 arcos; 

 19 bolas de borracha; 

 55 bolas de GR 

 61 cordas individuais; 

 64 colchonetes; 

 43 maças; 

 24 bastões; 

 36 steps; 

 50 suportes de steps. 

 

1.5. Recursos humanos  

 Gestão Acadêmica 

Diretora do Departamento: Profa. Me. Lucia Helena Gomes 

 

 Conselho do Departamento (CONDEP) 

O Conselho de Departamento (Condep), órgão de natureza deliberativa, 

consultiva e fiscalizadora, na sua esfera de abrangência, é constituído pelos 

seguintes Conselheiros: 

Presidente Profa. Me. Lúcia Helena Gomes  

Secretário: Antonio Olavo Nogueira Arantes 

Representantes do Corpo Docente: 

Profa. Dra. Virgínia Mara Próspero da Cunha 

Prof. Dr. Renato de Sousa Almeida 

Prof. Dr. Renato Rocha 

Prof. Me. Maria Aparecida Ribeiro 

Prof. Esp. Claudio Teixeira Brazão 

Representante do Corpo Técnico-Administrativo: 
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Francini Ferreira de Melo 

Representantes do Corpo Discente: 

Mateus David Gomes  

Elora Dana Schimidt Outubo Drago 

 

 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

Instituído pela deliberação CONSEP n° 119/2013 de 27/06/2013 e 

acompanhando seu regulamento CONSEP nº 231/2015, são membros do 

NDE do Curso de Educação Física - licenciatura: 

Presidente: Profa. Me. Lúcia Helena Gomes 

Membros: Profa. Dra Virginia Mara próspero da Cunha 

            Prof. Dr. Renato Rocha 

        Prof. Dr. Renato de Sousa Almeida 

        Prof. Me. Maria Aparecida Ribeiro 

  

 Coordenações 

Coordenação Pedagógica: Profa. Dra. Virginia Mara Próspero da Cunha 

Coordenação de Trabalho de Graduação (TG): Profa. Esp. Fernanda 

Rabelo Prazeres 

Coordenação de Atividades Acadêmico-Científica-Culturais (AACC): Prof. 

Esp. Cláudio Teixeira Brazão 

 

 Corpo docente do Curso 

O corpo docente do curso de Educação Física é composto por 19% de 

doutores, 56% de mestres, 22% de especialistas e 3% de graduados. 

O corpo docente completo está apresentado no item 2.5. 
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 Secretaria 

Os servidores da secretaria desempenham as funções de atendimento ao 

público interno e externo, além das funções administrativas inerentes ao 

cargo/função. 

Secretário: Antonio Olavo Nogueira Arantes 

Servidores técnico-administrativos: Darlene Francine dos Santos, Francini 

Ferreira de Melo e Juliana Kertury Ferreira Mendes. 

 

Horários de Funcionamento 

Manhã: 8h às 11h, de segunda-feira a sábado. 

Noite: 18h às 21h30, de segunda-feira a sexta-feira. 

  

 Pessoal de apoio 

Zelador: Luiz Ricardo da Silva 
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2. CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

A Educação Física é uma área de conhecimento e de intervenção acadêmico-

profissional que tem como objeto de estudo e de aplicação o movimento humano, 

com foco nas diferentes formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, do 

jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da dança, nas perspectivas de prevenção de 

problemas de agravo da saúde, promoção, proteção e reabilitação da saúde, da 

formação cultural, da educação e da reeducação motora, do rendimento físico-

esportivo, do lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às atividades 

físicas, recreativas e esportivas, além de outros campos que oportunizem ou 

venham a oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas. 

O curso de Licenciatura em Educação Física foi reconhecido pelo Decreto Federal nº 

76484/75, de 20/10/75, com renovação do reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 

363/02, de 18/09/02, renovação do reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 305/07, 

de 02/07/07, e renovação do reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 167/12, de 

05/05/12, por 05 (cinco) anos.  

A Deliberação CONSEP nº 232/2014 alterou o Currículo do curso de Educação 

Física (Licenciatura) para o regime seriado semestral. O resultado do último ENADE 

em 2011 foi conceito 3,0 (três) e destacamos, ainda, a avaliação do Guia do 

Estudante em 2013, com 4 (quatro) estrelas. 

 

 

2.1. Objetivos do Curso 

De acordo com o  Art. 4.º  em seu §.2.º da Resolução nº 7, de 31/03/2004, o 

Professor da Educação Básica, licenciatura plena em Educação Física, deverá estar 

qualificado para a docência deste componente curricular na Educação Básica.  

Neste projeto pedagógico, apresentam-se os parâmetros e diretrizes da formação de 

docentes para atuação na Educação Básica, em consonância com a Resolução 

CNE/CP 1, de 18/02/2002, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, a Deliberação CEE nº 111/2012,  

que fixa Diretrizes Curriculares Complementares pra a Formação de Docentes para 

a Educação Básica e a Resolução no. 7, de 31 de março de 2004, que institui as 
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Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, 

em nível superior de graduação plena.  

 

 Objetivos Gerais 

 

Nesse contexto, o curso de Licenciatura em Educação Física tem como objetivos 

gerais: 

 Licenciar professores, em nível superior, para atuação na Educação Básica 

e no Ensino Fundamental e Médio; 

 Desenvolver um processo de ensino-aprendizagem que possibilite ao 

graduando condições de atuar no âmbito educacional público e privado de 

forma crítica, autônoma e compromissada com a formação do cidadão; 

 Possibilitar o desenvolvimento de competências e habilidades gerais e 

específicas que permitam ao graduando: compreender o seu papel numa 

sociedade democrática; dominar o conjunto de conhecimentos articulados 

de forma interdisciplinar; elaborar, implementar, executar e avaliar os 

conhecimentos pedagógicos necessários para a formação e 

desenvolvimento do cidadão, tendo como princípio a investigação científica 

e dominar os conhecimentos necessários para o seu contínuo 

desenvolvimento e aprimoramento profissional. 

 

 Objetivos Específicos 

 Desenvolver competências e habilidades específicas que permitam ao 

licenciado: 

 Atuar no contexto escolar (ensino pré-escolar, fundamental e médio) 

nas dimensões, expressões e fases evolutivas; 

 Promover estilos de vida saudável, atuando de forma preventiva como 

um agente de transformação social; 

 Dominar os conhecimentos científicos básicos de natureza bio-psico-

socioambiental subjacentes à prática pedagógica em Educação Física; 
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 Atuar em equipes multidisciplinares destinadas a planejar, coordenar, 

supervisionar, implementar, executar e avaliar atividades na área da 

educação, do esporte e da saúde; 

 Identificar, compreender, valorizar e construir o conhecimento em sua 

área de atuação por meio da investigação científica; 

 Elaborar, implementar e avaliar programas e projetos de intervenção 

em Educação Física no âmbito educacional de forma a relacionar 

pesquisa, ensino e extensão. 

 

2.2. Perfil do Profissional a ser formado  

As incumbências atribuídas ao licenciado em Educação Física, na legislação 

vigente, estão compreendidas a partir de uma cultura profissional na qual a atuação 

desse profissional aconteça na docência em espaços escolares, sendo um 

profissional com conhecimento sedimentado na práxis pedagógica e suas interfaces 

com os conhecimentos específicos da área da Educação Física, tendo a Motricidade 

Humana como objeto de estudo.  

A formação capacita-o para atuar de forma crítica e comprometida socialmente com 

a preparação de crianças, jovens e adultos para a prática de atividades físicas 

visando à educação, à promoção da saúde e à formação do cidadão dentro de uma 

proposta inclusiva e autônoma. 

O objetivo é tornar o profissional apto a atuar no contexto educacional formal, nas 

escolas de ensino fundamental e médio, públicas ou privadas, aplicando os seus 

conhecimentos nas fases de elaboração, execução e avaliação de projetos na área 

da cultura corporal de movimento (esporte, ginástica, lutas, dança, jogos e lazer). 

 

 Competências e habilidades: 

 Dominar os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais 

específicos da Educação Física e aqueles advindos das ciências afins, 

orientados por valores sociais, morais, éticos e estéticos próprios de uma 

sociedade plural e democrática.  
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 Pesquisar, conhecer, compreender, analisar, avaliar a realidade social para 

nela intervir acadêmica e profissionalmente, por meio das manifestações e 

expressões do movimento humano, tematizadas, com foco nas diferentes 

formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, 

da luta/arte marcial, da dança, visando a formação, a ampliação e 

enriquecimento cultural da sociedade para aumentar as possibilidades de 

adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável. 

 Intervir acadêmica e profissionalmente de forma deliberada, adequada e 

eticamente balizada nos campos da prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e reeducação 

motora, do rendimento físico-esportivo, do lazer, da gestão de 

empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e 

esportivas, além de outros campos que oportunizem ou venham a 

oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas. 

 Participar, assessorar, coordenar, liderar e gerenciar equipes 

multiprofissionais de discussão, de definição e de operacionalização de 

políticas públicas e institucionais nos campos da saúde, do lazer, do 

esporte, da educação, da segurança, do urbanismo, do ambiente, da 

cultura, do trabalho, dentre outros. 

 Diagnosticar os interesses, as expectativas e as necessidades das 

pessoas (crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas portadoras de 

deficiência, de grupos e comunidades especiais) de modo a planejar, 

prescrever, ensinar, orientar, assessorar, supervisionar, controlar e avaliar 

projetos e programas de atividades físicas, recreativas e esportivas nas 

perspectivas da prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, 

da formação cultural, da educação e reeducação motora, do rendimento 

físico-esportivo, do lazer e de outros campos que oportunizem ou venham 

a oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas. 

 Conhecer, dominar, produzir, selecionar, e avaliar os efeitos da aplicação 

de diferentes técnicas, instrumentos, equipamentos, procedimentos e 

metodologias para a produção e a intervenção acadêmico-profissional em 

Educação Física nos campos da prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e reeducação 
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motora, do rendimento físico-esportivo, do lazer, da gestão de 

empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e 

esportivas, além de outros campos que oportunizem ou venham a 

oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas. 

 Acompanhar as transformações acadêmico-científicas da Educação Física 

e de áreas afins mediante a análise crítica da literatura especializada com 

o propósito de contínua atualização e produção acadêmico-profissional. 

 Utilizar recursos da tecnologia da informação e da comunicação de forma a 

ampliar e diversificar as formas de interagir com as fontes de produção e 

de difusão de conhecimentos específicos da Educação Física e de áreas 

afins, com o propósito de contínua atualização e produção acadêmico-

profissional. 

 

2.3. Campo de atuação 

Atuação como professor da Educação Básica, em escolas de Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Médio, da rede de ensino pública ou privada; atuação nos 

programas e projetos de educação para a saúde que visem à prevenção por meio da 

prática de atividade física segura e eficiente; desenvolvimento de atividades 

esportivas e recreacionais que tenham como foco conscientizar o corpo discente das 

escolas públicas ou privadas para o lazer e a prática autônoma de atividade física; 

desenvolvimento de trabalhos de organização de eventos e atividades de lazer e 

esportes dentro do âmbito escolar; promoção do resgate das atividades gímnicas, 

rítmicas e de dança, respeitando-se as tradições e folclores regionais e perpetuando 

os processos históricos esportivos presentes no contexto da Educação Física 

Escolar; aplicar as experiências e informações coletadas no âmbito escolar para 

desenvolver pesquisas que venham contribuir para a produção do conhecimento e 

da formação contínua dos futuros professores. 
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2.4. Matriz Curricular  

A matriz curricular do curso em regime semestral foi aprovada inicialmente pela 

Deliberação CONSEP nº 174/2012, e alterada pela Deliberação CONSEP nº 

232/2014, cuja matriz C (para ingressantes de verão) está discriminada abaixo: 

 

DISCIPLINAS 
C/H 

presencial 
C/H             

a distância 

   

1º PERÍODO    

Atividades Rítmicas e Dança 80  

Didática Geral 40   

História da Educação Física e Esportes  40  

Metodologia do Ensino de Futebol e Futsal  80  

Metodologia do Ensino de Lutas  40  

Saúde Coletiva e Socorros de Urgência  40 48 

Sociologia 40  

Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC  40  

Total do período  400 48 

    

2º PERÍODO    

Anatomia Geral e Aplicada à Educação Física 80  

Biologia 40 48 

Filosofia 40   

História e Políticas Educacionais 40   

Língua Portuguesa: Leitura e Produção de Textos 40 48  

Metodologia do Ensino de Atletismo 80  

Metodologia do Ensino de Natação 80   

Total do período  400 96 
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3º PERÍODO    

Anatomia Musculoesquelética 80  

Bases Cinesiológicas 40  

Crescimento e Desenvolvimento 40 48 

Educação Física Escolar: Educação Infantil 80  

Gestão Educacional  40 48 

Libras – Língua Brasileira de Sinais 40  

Metodologia do Ensino de Exercícios Resistidos 

Pedagogia do Esporte 

40 

40 

 

Total do período  400 96 

   

4º PERÍODO    

Aprendizagem e Controle Motor 40 48 

Bioquímica 80  

Educação Física Escolar: Ensino Fundamental e Médio 80   

Fisiologia Geral 40   

Metodologia do Ensino de Ginástica Rítmica 80  

Metodologia do Ensino de Voleibol 80   

Total do período  400 48 

   

5º PERÍODO    

Didática Aplicada à Educação Física I 40  

Medidas, Avaliações e Prescrições em Educação Física 40 48 

Metodologia do Ensino de Handebol 80  

Organização de Eventos 40  

Pesquisa em Educação Física I 40  

Psicologia da Educação 40 48 

Total do período  280 96 
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6º PERÍODO    

Didática Aplicada à Educação Física II 40  

Educação Física Adaptada e Inclusiva 80  

Lazer e Recreação 80  

Metodologia do Ensino de Basquetebol 80  

Metodologia do Ensino de Ginástica Artística 80  

Pesquisa em Educação Física II 40  

Total do período  400  

 

Carga horária total de aulas presenciais (50 minutos) 
 

 

2.280h/a 

Carga horária de aulas (2.280h/a) convertida em horas  1.900h 

Carga horária das atividades a distância (384h/a) convertidas em 
horas 

    320h 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC     200h 

Estágio Supervisionado     400h 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO  2.820h 

 

O curso de Educação Física está adequado às Deliberações CEE nºs 111/2012, 

126/2014 e 132/2015, conforme Planilha de Análise de Processos entregue com 

toda a documentação necessária para o reconhecimento expressa na tabela 

resumida abaixo: 

Disciplinas de Formação Didático-Pedagógica 

Curso  
Carga 

Horária 
total 

CH  
Formação Didático-

Pedagógico 
% 

Curso de Educação Física Licenciatura 
2.820h 

986h 35% 

 

Disciplinas 
Carga Horária 

(h/a)* 

APRENDIZAGEM E CONTROLE MOTOR (88h/a, 40h/a p. e 48 h dist) 88 

DIDÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA I  40 

DIDÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA II  40 

DIDÁTICA GERAL  40 
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EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA E INCLUSIVA  80 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: EDUCAÇÃO INFANTIL  80 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO  80 

GESTÃO EDUCACIONAL (88h/a, 40h/a pres e 48 h/a a dist.) 88 

HISTÓRIA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS  40 

METODOLOGIA DO ENSINO DE ATLETISMO  80 

METODOLOGIA DO ENSINO DE BASQUETEBOL  80 

METODOLOGIA DO ENSINO DE FUTEBOL E FUTSAL  80 

METODOLOGIA DO ENSINO DE GINÁSTICA RÍTMICA  80 

METODOLOGIA DO ENSINO DE HANDEBOL  80 

METODOLOGIA DO ENSINO DE VOLEIBOL  80 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (88h/a, 40h/a pres e 48h/a a dist.) 88 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC  40 

Total da carga horária em aulas 1.184 h/a 

Total da carga horária em horas 986h** 

* Aulas de 50 minutos 
** Convertidas em horas (60 minutos) 

 

2.4.1. Espaço Virtual de Aprendizagem - EVA 

O Espaço Virtual de Aprendizagem (EVA) é a plataforma a distância da 

Universidade de Taubaté na qual professores e alunos podem interagir, fazendo uso 

de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para as disciplinas com carga 

horária a distância. 

Esse é um tipo de ambiente que utiliza plataformas especialmente planejadas para 

abrigar cursos/disciplinas da Universidade. No caso do Curso de Educação Física, 

as aulas a distância são ministradas no EVA e a plataforma utilizada é o Moodle. 

Nela, existem áreas para apresentação de conteúdos em vídeo, animações, textos, 

atividades de verificação da aprendizagem – não avaliativas e avaliativas. Também 

estão disponíveis espaços para interação síncrona, por meio de chats, e interação 

assíncrona, como os fóruns de discussão. 

A organização do ambiente virtual permite ao aluno um acompanhamento 

organizado e sistematizado daquilo que é estudado a cada semana. A recuperação 

da informação e dos conteúdos estudados também é um dos benefícios 

proporcionados pelos cursos a distância. 

https://moodle.org/
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O EVA foi criado pela Deliberação CONSUNI 051/2014, que pode ser acessada no 

link: http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSUNI/ Consuni_2014/ 

consuni_051_2014_1415736133.pdf. 

 

2.5. Corpo docente do Curso 2016/2 

NOME/LATTES 
TITULAÇÃO 
ACADÊMICA 

REGIME DE 
TRABALHO 

DISCIPLINA(S) 

Ana Beatriz Fortes de 
Carvalho 

http://lattes.cnpq.br/8605105767
406371 

Mestre Integral 

Didática Aplicada II 
Lazer e Recreação 
Supervisão de Estágios 
Orientação de TG 

Armindo Boll 

http://lattes.cnpq.br/2095562720
944917 

Mestre Integral 

Filosofia  
Demais atribuições na UNITAU 

Bayki Hussein Kassab 

http://lattes.cnpq.br/4104033685
622260 

Doutora Integral 

Bioquímica 
Demais atribuições na UNITAU 

Camila Fornaciari Felício 

http://lattes.cnpq.br/6487673885
825166 

Especialista 

(mestranda) 

Integral 

Metodologia do Ensino de 
Ginástica Rítmica 
Metodologia do Ensino de 
Ginástica Artística 
Prática Esportiva 

Camila Pereira de Carvalho 

http://lattes.cnpq.br/7124027489
735115 

Mestre Integral 

Bioquímica 
Demais atribuições na UNITAU 

Carlos Eduardo César Miné 

http://lattes.cnpq.br/7950476767
79349 

Mestre Integral 

Metodologia do Ensino de 
Natação 
Musculação 
Orientação de TG 
Projeto PAFS 

Claudio Teixeira Brazão 

http://lattes.cnpq.br/4840769937
796315 

Especialista Parcial 

Marketing 
Supervisor AACC 
Supervisor de Estágio 
Orientação de TG 

Edésio da Silva Santos 

http://lattes.cnpq.br/6053127408
601692 

Mestre Integral 

Lazer e Recreação 
Demais atribuições na UNITAU  

Enrique Osvaldo Cimaschi 
Neto 

http://lattes.cnpq.br/3322569030
778056 

Mestre Integral 

Educação Física Escolar: 
Ensino Fundamental e Médio 
Aprofundamento em Futebol e 
Futsal 
Orientação de TG 
Projeto PAFS 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSUNI/%20Consuni_2014/%20consuni_051_2014_1415736133.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSUNI/%20Consuni_2014/%20consuni_051_2014_1415736133.pdf
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Fernanda Rabelo Prazeres 

http://lattes.cnpq.br/9846562802
853088 

Especialista 

(mestranda) 

Integral 

Educação Física Adaptada e 
Inclusiva 
Coord. de TG 
Projeto PAFS 
Demais atribuições na UNITAU  

Isabel Rosangela dos Santos 
 
http://lattes.cnpq.br/0567535974
224577 

Mestre Integral 
Língua Portuguesa: Leitura e 
Produção de Textos 

Juliana Guimarães dos 
Santos 

Especialista Integral Biologia 
Demais atribuições na UNITAU 

Lucia Helena Gomes 

http://lattes.cnpq.br/8626249226
685129 

Mestre Integral 

Pesquisa em Educação Física II 
Orientação de TG 
Metodologia do Ensino de 
Atletismo 

Luiz Antonio Alcântara 
Cembraneli Jr 

http://lattes.cnpq.br/2512561913
253760 

Especialista Integral 

Prática Esportiva 
Metodologia do Ensino do 
Voleibol 
Ginástica Laboral 
Metodologia do Treinamento 
Desportivo 

Luiz Carlos Giudice de 
Andrade 

http://lattes.cnpq.br/3432425263
137601 

Mestre Horista 

Metodologia do Ensino de 
voleibol 
Orientação de TG 
Prática Esportiva 

Maria Aparecida Ribeiro 

http://lattes.cnpq.br/7064765010
306067 

Mestre Integral 

Metodologia do Ensino de 
Basquetebol 
Aprofundamento de Handebol 
Orientação de TG 

Maria Cristina Prado Vasques 

 http://lattes.cnpq.br/819964804
3732718 

Mestre Integral 

Biologia 
Demais atribuições na UNITAU 

Mariana Feijó de Oliveira 

http://lattes.cnpq.br/3580775357
077075 

Mestre Integral 

Bioquímica 
Demais atribuições na UNITAU 

Maryland Ribeiro S. Artusi 

http://lattes.cnpq.br/3243910229
827170 

Mestre Integral 

Metodologia do Ensino de 
Ginástica Rítmica 
Demais atribuições na UNITAU  

Maurício Leonel Galdino  

http://lattes.cnpq.br/0719167765
012660 

 

Mestre Parcial 

Aprendizagem e Controle Motor 
Metodologia do Treinamento 
Desportivo 
Orientação de TG 
Projeto PAFS 
Demais atribuições na UNITAU  

Mauro Castilho Gonçalves 

http://lattes.cnpq.br/5251617595
766623 

Doutor Integral 

História e Políticas 
Educacionais 
Demais atribuições na UNITAU 
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Regina Salles Cauduro 

http://lattes.cnpq.br/1106384319
414513 

Doutor Integral 

Anatomia Geral e Aplicada à 
Educação Física 
Demais atribuições na UNITAU  

Renato de Sousa Almeida 

http://lattes.cnpq.br/6264844507
254263 

Doutor Integral 

Fisiologia Geral 
Demais atribuições na UNITAU  
Orientações de TG 

Renato de Souza e Silva 

http://lattes.cnpq.br/8515726651
193702 

Mestre Parcial 

Atividade Física e 
Envelhecimento 
Demais atribuições na UNITAU  

Renato Rocha 

http://lattes.cnpq.br/5239307375
670070 

Doutor Integral 

Musculação 
Biomecânica 
Orientação de TG 
Projeto PAFS 
Demais atribuições na UNITAU  

Roberto de Oliveira Portella 

http://lattes.cnpq.br/7321076224
068088 

Mestre Integral 

Bioquímica 
Biologia 

Sandra Aparecida Vitoriano 

http://lattes.cnpq.br/0072286596
015797 

Especialista Horista 

História e Políticas 
Educacionais 
Demais atribuições na UNITAU  

Silvio dos Santos 

http://lattes.cnpq.br/8311925981
426351 

Mestre Parcial 

Filosofia 
Demais atribuições na UNITAU  

Talmir Augusto F. Brisola dos 
Santos 

http://lattes.cnpq.br/9416260412
559422 

Doutor Integral 

Anatomia Geral e Aplicada à 
Educação Física 
Orientações de TG 
Demais atribuições na UNITAU  

Virginia Mara Próspero da 
Cunha 

http://lattes.cnpq.br/4643582534
304603 

Doutor Integral 

Educação Física Escolar: 
Ensino Fundamental e Médio 
Coordenadora Pedagógica 
Orientação de TG 
Demais atribuições na UNITAU  
Total 

Viviane Maria Dantas 
 
http://lattes.cnpq.br/6069902863
544521 

Especialista Horista 
Filosofia 
Demais atribuições na UNITAU  
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2.5.1. Docentes segundo a titulação: 

Titulação Nº % 

Especialistas 07 22,5 

Mestres 17 55 

Doutores 07 22,5 

Total 31 100 

 

2.6. Avaliação institucional - CPA 

O Sistema de Avaliação da Universidade de Taubaté foi regulamentado pela 

Deliberação CONSUNI 009/2009, na qual se destaca que o processo de avaliação 

tem por objetivo analisar periodicamente a atuação e o nível de desempenho da 

Instituição por meio de atividades, cursos, programas, projetos e setores, 

considerando as diferentes dimensões institucionais. Nesse sentido, foi criada a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) para proceder, segundo os 10 indicadores 

do SINAES, a organização e implementação do processo de avaliação institucional 

da Universidade. 

Cabe ressaltar que a Universidade de Taubaté, embora esteja incluída no Sistema 

Estadual de Avaliação, optou por desenvolver seu processo interno de avaliação 

seguindo os parâmetros nacionais estabelecidos pelo MEC/INEP. Para construir a 

sistemática desse processo decidiu-se por organizar os procedimentos segundo 

dois eixos:  

 Elaboração de questionário/roteiro aos gestores e dirigentes 

institucionais, formulados a partir do desdobramento das 10 

dimensões da avaliação estabelecidas e  

 formulação de pesquisa de opinião direcionada aos estudantes de 

graduação de cursos presenciais (num primeiro momento), docentes e 

servidores técnico-administrativos. 

Ver deliberações que regulamentam o tema “Avaliação Institucional na Unitau” no 

Anexo D. 
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2.6. Rendimento escolar – formato da avaliação do aluno 

A Deliberação CONSEP 200/2015 dispõe sobre a verificação escolar nos cursos de 

graduação, em regime seriado semestral, para o ano letivo de 2016. Para conhecer 

a deliberação na íntegra, acessar o link: 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_200_

2015_1444223347.pdf.  

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_200_2015_1444223347.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_200_2015_1444223347.pdf
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3. OUTROS CURSOS OFERECIDOS NO DEPARTAMENTO 

 

3.1. Cursos de Graduação 

O Departamento de Educação Física também oferece a graduação de Bacharelado 

em Educação Física. 

 

3.2 Cursos de Extensão 

 Formação de Professores 

 Cultura e Lazer 

 

3.3. Cursos Lato Sensu 

 Atividade física e saúde no envelhecimento 
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4. INTEGRAÇÃO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

A indissolubilidade dos pilares ensino, pesquisa e extensão garante a formação de 

profissionais preocupados em adquirir, manter e expandir conhecimentos e 

habilidades que lhes favoreçam plena realização pessoal e efetiva inserção de seu 

trabalho na promoção do bem-estar social. Assim, com o intuito de promover a 

articulação entre esses três pilares, o Departamento, a Coordenação e os 

professores do Curso de Licenciatura em Educação Física operacionalizam: 

 

4.1. Grupos de Pesquisa 

 

 Educação Física Escolar: concepções e questões emergentes 

Coordenação: Profa. Dra. Virginia Mara Próspero da Cunha  

 

 Laboratório de pesquisas pedagógicas em Educação Física – LAPPEF 

Coordenação: Profa. Dra. Virginia Mara Próspero da Cunha  

 

4.2 Programas/Projetos de Extensão 

 

 Programa de Atividade Física e Saúde (PAFS) 

Este Programa, vinculado ao Departamento de Educação Física, desde 2009,  

agrega os seguintes Projetos de Extensão:  

 Projeto Idoso em Ação: atividades físicas diversificadas para população 

acima dos 50 anos, como musculação, dança de salão, alongamento, 

zumba, vôlei adaptado, entre outras. 

 Projeto Esportivo UNITAU: prática esportiva para crianças e 

adolescentes, como ginástica artística, futebol, futsal, esportes de 

raquete, natação, entre outras. 

 Projeto Obesidade Infanto-Juvenil: tratamento e prevenção 

multiprofissional. 
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 Projeto de Avaliação Física nas escolas de ensino médio de Taubaté 

e região: Palestras sobre transtornos de imagem corporal e uso indevido 

de anabolizantes. 

O PAFS orienta a prática de atividade física regular e nutrição saudável desde a 

criança ao idoso. Como projetos isolados são nove anos de experiência e como 

programa mais de seis anos, sempre buscando o bem estar e qualidade de vida da 

população atendida. Nesses anos de atuação teve como parceiros a Diretoria de 

Ensino do Estado de São Paulo, Prefeitura Municipal de Taubaté, Pró-reitoria de 

Extensão - PREX, Conselho Estadual de Educação Física, SESC-Taubaté, Liga de 

Medicina da Saúde da Família e o PAIE (Programa de Apoio ao Envelhecimento) 

sempre auxiliando nas ações por esses realizadas alcançando sempre seu objetivo 

primário que é oferecer a prática de exercício físico estruturado, avaliação, 

prescrição e acompanhamento físico e nutricional ao público atendido. Por ano são 

atendidos em média 100 idosos, 70 crianças e/ou adolescentes, 20 escolas 

estaduais. O PAFS proporciona aos nossos alunos campo rico de atuação 

profissional, visando integrar os pilares da Universidade (Extensão, Ensino e 

Pesquisa) num ambiente de descontração e aprendizado. Aos professores da 

instituição é oportunizado área de aplicação de seus projetos de pesquisa, 

ensinamentos práticos e porque não dizer, aprendizado pessoal. Atualmente, o 

PAFS conta com a colaboração de professores de outros departamentos da Unitau, 

como Departamento de Enfermagem e Nutrição, Medicina e Psicologia. 

 Coordenação geral do PAFS: Prof. Dr. Renato Rocha 

 

 Projeto Rondon 

O Projeto Rondon é coordenado pelo Ministério da Defesa interagindo as Forças 

Armadas Brasileira e as IES (Instituições de Ensino Superior) para o 

desenvolvimento de inúmeras ações de extensão de caráter educacional e 

social, promovendo a cidadania. Tem como objetivos desenvolver atividades que 

promovam a cidadania em regiões com baixo IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano), oferecendo aos Universitários uma visão da realidade, além da teoria. 

A Unitau participou e desenvolveu atividades de Cultura, Direitos Humanos e 

Justiça, Educação e Saúde. Foram selecionados alunos de vários cursos. O 
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alunos do curso de Educação Física foram supervisionados pelo Professor Luiz 

Antonio Alcântara Cembraneli Junior. 

 

4.3. Atividades de Ensino 

 

4.3.1. Atividades Acadêmico-Científico-Culturais - AACC 

As Atividades Acadêmico-científico-culturais (AACC), com carga horária total de 200 

(duzentas) horas, deverão ser cumpridas pelo aluno no decorrer do curso, conforme 

regulamento aprovado pela Pró-reitoria de Graduação. 

As AACC são compostas por atividades na área de Biociências a serem 

desenvolvidas pelo graduando, tais como: realização de estágios, disciplinas 

extracurriculares, atividades de pesquisa, monitorias e a participação em cursos, 

eventos esportivos e acadêmico-científicos, etc. Tais atividades possibilitam o 

enriquecimento teórico-prático do acadêmico, por meio da integração com aspectos 

atuais da profissão, da sociedade, da cultura e da ciência, tornando-o um 

profissional independente, com competências e habilidades transversais e formação 

integral. 

Mais detalhes sobre o Regulamento de AACC podem ser obtidos no Anexo B 

constante do CD. 

 

4.3.2. Estágio Supervisionado  

A UNITAU criou e tem ampliado sua rede de convênios com empresas públicas e 

privadas, a fim de possibilitar uma efetiva estrutura de inserção do aluno no seu 

campo de estágio. A concepção pedagógica defendida pela UNITAU valoriza a 

integração da teoria com a prática para a formação dos futuros professores. A 

elaboração do regulamento de estágio considera as características da concepção 

pedagógica, do acompanhamento e supervisão do aluno, além dos aspectos 

operacionais e administrativos indispensáveis para o registro da titulação. 

Como parte integrante da formação e desenvolvimento profissional nas diferentes 

áreas, o estágio curricular supervisionado, representa um conjunto de atividades 
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práticas que o estudante desenvolve na comunidade, nas instituições e nas 

empresas. Essas atividades guardam relação com a sua área de formação e são 

desenvolvidas sob a responsabilidade e acompanhamento da instituição formadora. 

A atividade desenvolvida no estágio, fonte de produção de conhecimento, é um 

poderoso articulador da relação teoria-prática. Promove a capacitação profissional e 

a integração do jovem no mercado de trabalho, por meio de situações oportunizadas 

no âmbito dessa mesma realidade. Também possibilita o desenvolvimento de 

importantes habilidades e competências. 

Há duas modalidades de estágio supervisionado: 

 o estágio curricular obrigatório (um componente curricular vinculado à 

grade curricular do curso), no qual o estudante desenvolve atividades 

vinculadas a sua linha de formação; 

 o estágio curricular não-obrigatório realizado por livre escolha e atendendo 

ao interesse do aluno, como forma de enriquecimento curricular e 

aproximação com sua futura área de atuação.  

As atividades desenvolvidas no Estágio Curricular supervisionado possibilitarão 

aplicar os conhecimentos adquiridos durante o Curso e socializar a experiência por 

meio de reflexão conjunta com o professor responsável pelo acompanhamento do 

estágio e o supervisor da unidade concedente. 

O importante no exercício do estágio é a convivência com pessoas de diferentes áreas, 

in loco, oportunizando reflexões, análise e interpretação de dados, fatos e situações, 

que contribuirá para sua formação acadêmica. 

Os alunos de Licenciatura têm como campo de estágio as escolas de ensino 

fundamental e médio, públicas e particulares, e os alunos dos demais cursos de 

graduação e da educação profissional técnico de ensino médio, as empresas e 

instituições públicas e privadas. 

O Estágio Supervisionado no curso de Educação Física - licenciatura, componente 

curricular obrigatório, com carga horária total de 400 (quatrocentas) horas, a ser 

cumprido pelo aluno a partir do 4º período, terá orientação e supervisão do 

Departamento de Educação Física, conforme regulamento específico homologado 

pela Pró-reitoria de Graduação. 
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Os estágios supervisionados visam dar oportunidade ao futuro professor para: 

 Observar, descrever, relatar e participar efetivamente do trabalho pedagógico, 

em situações diversas e nas condições reais de trabalho do professor. 

 Realizar o trabalho pedagógico de maneira coletiva, interdisciplinar e 

investigativa, desenvolvendo saberes educacionais, a partir das questões 

vividas na prática educativa. 

 Problematizar, questionar e analisar a prática vivenciada, refletindo 

criticamente a partir de pressupostos teóricos.  

 Receber efetivo acompanhamento e assistência na realização do estágio e na 

regência de classe.  

 Exercer atividades de ensino que leve o aluno a desenvolver a competência 

técnico-pedagógica, a atitude como educador e a consciência crítica, para 

compreender sua função enquanto profissional de ensino. 

Mais detalhes sobre o Regulamento de Estágio Supervisionado do curso de 

Educação Física - Licenciatura constam do Anexo C no CD. 

 

4.4. Eventos 

  

4.4.1. Eventos Institucionais Anuais  

 

 Recepção aos Ingressantes: Realizada anualmente, ocorre nos três 

primeiros dias letivos. Envolve diversas atividades acadêmicas, como 

Acolhimento Festivo, distribuição de camisetas dos cursos, aula inaugural, 

apresentação de vídeo institucional com mensagem de boas-vindas do Reitor 

da Universidade, palestras de professores dos cursos e do Centro 

Acadêmico, visita aos laboratórios do Campus, apresentação dos 

professores do Departamento e visita monitorada ao laboratório de 

informática e também à biblioteca, para conhecimento do acervo disponível 

para os alunos e recebimento de instruções para uso do sistema SIBI.  
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 Jogos Universitários – JUTA: Previstos para o mês de maio, é um evento 

esportivo que busca a inclusão e socialização dos universitários. 

Tradicionalmente, o Departamento de Educação Física participa dos jogos 

com muita competitividade e alegria, promovendo, assim, a integração de 

seus alunos com toda a comunidade acadêmica.  

 

 Feira de Oportunidades e de Empreendedorismo: Realizada no mês de 

maio, tem o principal objetivo de que os acadêmicos conheçam os diversos 

setores do mercado de trabalho e as oportunidades de estágio e emprego no 

âmbito das suas especialidades. 

 

 Feira de Profissões: Realizada no mês de setembro, tem como objetivo 

divulgar os cursos de graduação da Universidade e apresentá-los para a 

comunidade escolar de Ensino Médio da cidade de Taubaté e região. O 

Departamento de Educação Física tem ampla participação, com 

envolvimento de alunos e professores na exposição de pesquisas e projetos 

em andamento. É uma oportunidade também de incentivar nossos próprios 

alunos a valorizarem sua profissão. 

 

 Congresso internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 

(CICTED): Previsto para ser realizado no mês de outubro (com exceção do 

ano de 2016, em que o Congresso ocorrerá em setembro), é composto por 

eventos como: Encontro de Iniciação Científica – ENIC, Mostra de pós-

graduação – MPG, Seminário de Extensão Universitária – SEMEX e 

Seminário de Docência Universitária – SEDUNI / PIBID. Anualmente a 

UNITAU promove esse grande evento, de caráter internacional, que 

congrega desde a iniciação científica até a extensão universitária. Todos os 

anos, alunos e docentes do Curso participam, apresentando nas 

modalidades painel e comunicação oral, com publicação de artigo ou resumo 

expandido. 
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 Meeting Universidade & Empresas: Evento que reúne profissionais do 

mercado e diretores/coordenadores e professores  da Unitau para debater 

questões referentes ao mercado de trabalho, com o objetivo de alinhar as 

necessidades das empresas com a reestruturação do currículo dos cursos e 

contribuir para a melhor preparação dos futuros profissionais a partir de 

experiências e vivências de mercado. O encontro é composto por mesas 

simultâneas com os temas: “Saúde e vida”, “Tecnologia”, “Educação”, 

“Comunicação”, “Gestão de Negócios”, “Ciências Jurídicas” e “Meio Ambiente 

e Sustentabilidade”.  

 

4.4.2. Eventos do Departamento de Educação Física 

Os eventos promovidos pelo Departamento, de natureza interdisciplinar, 

relacionados a seguir, têm como objetivo apresentar, discutir e ampliar a 

compreensão de professores, alunos e demais interessados nas questões 

relacionadas aos cursos oferecidos pelo Departamento, complementando sua 

formação acadêmica e profissional. Embora em alguns casos constituam-se em 

eventos específicos de uma determinada área, têm por objetivo integrar professores 

e alunos dos cursos de Licenciatura e Bacharelado e até mesmo outros alunos e 

professores do Campus de Biociências. 

 

 Semana Pedagógica do Departamento: Realizada anualmente (41ª 

edição), no segundo semestre, junto ao dia do Profissional de Educação 

Física consta de atividades diretamente relacionadas aos cursos vinculados 

ao Departamento e a áreas afins, com a realização de palestras, minicursos 

e apresentações culturais. Todos os professores são envolvidos no evento, 

bem como convidados de outras instituições que possam contribuir com a 

formação global dos graduandos.  

 

 Simulado ENADE: Realizado em novembro, consiste em atividade anual 

prevista no calendário do Departamento que visa a oferecer aos alunos a 

oportunidade de se preparar continuamente para os exames do ENADE e 
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concursos em geral. Procura-se preparar os discentes, de forma inter e 

transdisciplinar, para a leitura de enunciados e de textos acadêmicos, 

promovendo revisão continuada dos conteúdos das disciplinas dos cursos. 

 

 7ª Mostra de dança: A 7ª Mostra de Dança e Atividades Rítmicas é um 

evento organizado pelo Departamento de Educação Física da Universidade 

de Taubaté em parceria com o SESC-Taubaté, tendo como objetivo a 

promoção da arte no meio acadêmico e para a comunidade geral, 

possibilitando a comunicação entre os alunos do curso de Educação Física, 

escolas, grupos e academias de dança e atividades rítmicas da região. 

 

 I Seminário de Educação Física Escolar: O Seminário de Educação Física 

Escolar é um evento interno do Departamento de Educação Física que 

propõe a reflexão e o debate sobre os elementos que subsidiam a lógica da 

prática docente da Educação Física Escolar, por meio de apresentação de 

painéis das experiências pedagógicas vivenciadas por alunos do curso de 

licenciatura, em diferentes contextos e níveis da escolarização básica. 

Possibilita ainda, o estímulo à iniciação científica no campo da Educação 

Física Escolar. O seminário está vinculado á disciplina Pesquisa em 

Educação Física, ministrada pela Profa. Me. Lucia Helena Gomes. O evento 

acontece no final do mês de outubro. 

 

4.4.3. Eventos Externos com participação do Departamento  

Além das atividades institucionais anteriormente descritas, que são realizadas no 

Departamento, ocorrem diversas participações docentes e discentes, 

interdisciplinares, em seminários, simpósios, congressos e trabalhos de campo que 

acontecem em outras Universidades e locais. Tais participações são discutidas e 

planejadas no início de cada ano letivo, a fim de que se atenda às necessidades dos 

alunos e de que sejam previstas possíveis incompatibilidade de datas. A seguir, 

estão relacionadas alguns desses eventos: 

 Corrida General Salgado em parceria com Polícia Militar – PM; 
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 FESTI – Festival da terceira idade - realizado pela prefeitura Municipal de 

Taubaté direcionado ao público idoso. 

 

4.4.4. Viagens e Excursões pedagógicas com alunos e professores 

Alguns dos locais visitados, conforme propostas de trabalho dos professores para 

cada ano letivo, são: 

 Visita ao Museu do Futebol; 

 Visita ao Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. 

 

4.5. Apoio ao discente 

 

4.5.1. Grupos de Estudos do Instituto de Biociências 

O Grupo de Estudos do Instituto Básico de Biociências tem oferecido aos alunos da 

área de biociências oportunidades para o desenvolvimento de habilidades e de 

competências para melhoria do rendimento em seus estudos. Por meio de leituras e 

de revisão de textos, os alunos reforçam os conhecimentos técnicos e teóricos 

adquiridos durante a graduação. 

O grupo de estudos é coordenado por cinco professores, de diferentes áreas de 

biociências, e promove encontros semanais com os alunos interessados. Também 

conta com a participação de monitores do programa PID e estagiários bolsistas da 

PRE, que acompanham os alunos no reforço de disciplinas.  

 

4.5.2. Projeto de Apoio Psicossocial - PAPS 

O Projeto, realizado pela Pró-reitoria Estudantil, oferece suporte, orientação e 

acompanhamento para os alunos que apresentam questões e necessidades 

relacionadas à adaptação ao universo acadêmico. Os alunos recebem atendimento 

personalizado com uma equipe composta por professores de pedagogia e 

psicologia. 
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4.5.3. Programa de Apoio a Estudantes com Necessidades Especiais - Paene 

Este Programa, também realizado pela Pró-reitoria Estudantil, conta com 

profissionais capacitados em diferentes áreas e oferece, por exemplo, assistência 

educacional, psicopedagógica e psicológica aos acadêmicos com necessidades 

especiais da Unitau, desde o momento em que se inscreve para o vestibular.  

O principal objetivo é oferecer aos acadêmicos os recursos necessários para o seu 

acesso, permanência e sucesso na vivência universitária, disponibilizando a 

infraestrutura da Universidade a fim de atender às suas necessidades específicas.  

 

4.5.4. Recepção aos alunos ingressantes e veteranos  

Tanto no Processo Seletivo de Verão como no de Inverno, a Pró-reitoria Estudantil 

promove, em parceria com os Diretores de Unidade e com a Pró-reitoria de 

Graduação (PRG), a recepção aos alunos, dando ênfase ao acolhimento de alunos 

ingressantes. Temos em nosso Departamento a Comissão de Recepção de 

Calouros que vem desempenhando ações que permitem a inserção dos discentes 

dos primeiros anos no cotidiano da Universidade.  

 

4.5.5. Atendimento e apoio aos Diretórios e Centros Acadêmicos  

A Pró-reitoria Estudantil apoia as ações dos Órgãos Estudantis da Universidade, 

principalmente em eventos como os Jogos Universitários de Taubaté (JUTA), a 

Copa Calouro e as viagens de cunho esportivo, acadêmico e cultural.   

 

4.5.6. Atendimento socioeconômico 

Busca acompanhar e extinguir a evasão dos alunos de graduação, em qualquer ano 

de estudo, diagnosticando seus maiores desafios e colaborando nas possíveis 

soluções. Vários acadêmicos são surpreendidos, muitas vezes, por problemas 

alheios a sua vontade. A Pró-reitoria Estudantil conhece esses desafios e, no 

atendimento personalizado, caminha junto com o aluno no alcance de melhores 

alternativas.  
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O atendimento realizado pelos assessores e pela própria Pró-reitora Estudantil aos 

alunos que buscam informações sobre pleiteio nas modalidades de bolsa de estudo, 

quando disponibilizadas, requer procedimentos como entrevistas e análise de 

documentos que comprovem a situação socioeconômica do aluno.   

 

4.5.7. Programas de bolsas e financiamento 

Para que o aluno tenha a chance de permanecer no curso escolhido, a Pró-reitoria 

Estudantil oferece uma variedade de bolsas de estudo, tais como: Bolsa Licenciatura 

e Serviço Social, Bolsa Cursos Superiores em Tecnologia, Bolsa Mérito, Bolsa 

Fidelidade, Bolsa Familiar, Bolsa Atleta, Bolsa Liderança Estudantil, Bolsa de 

Incentivo ao Pagamento (BIP), Bolsa 2ª Graduação, Bolsa Convênios, Bolsa Estágio 

Interno e Bolsa de Iniciação Científica (esta última oferecida pela Pró-reitoria de 

Pesquisa e Pós-graduação). 

Os alunos também têm acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil – FIES 

(federal), ao Programa Bolsa Escola da Família (estadual) e Sistema Municipal de 

Bolsas de Estudos – SIMUBE (municipal). 

 

4.5.8. Núcleo de Oportunidades  

O Núcleo de Oportunidades organiza e realiza atividades direcionadas para a 

preparação dos alunos dos cursos de graduação, tendo em vista, especialmente, a 

inserção desses alunos no mercado de trabalho. O Núcleo também atende, 

secundariamente, o ex-aluno UNITAU e também apoia sua inserção no mercado de 

trabalho. A partir de um mailing de e-mails e por intermédio de convênios com 

empresas da região, vagas de estágio e emprego são encaminhadas para os 

cadastrados. 

 

4.5.9. Portais do Aluno e do Professor 

Os dois portais são disponibilizados no site da Unitau como um ambiente de apoio 

ao processo ensino-aprendizagem online.  
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Para os alunos, este ambiente possui ferramentas que permitem acessar notas e 

faltas, planos de ensino, calendário, notícias da IES, Espaço Virtual de 

Aprendizagem, Biblioteca Online, boletos, etc. Para os professores, é possível 

disponibilizar plano de ensino, cronogramas de aulas, resultados das avaliações, 

bem como acessar notícias, cursos, etc.  

O sistema pode ser acessado por docentes e alunos pelo endereço eletrônico 

www.unitau.br e tem se revelado uma ferramenta bastante vantajosa do ponto de 

vista da comunicação com os alunos. 

 

4.5.10. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)  

O Departamento é integrante do programa institucional PIBID/UNITAU/CAPES – 

Tornando-se Professor: Universidade e escola Pública no Aprendizado da 

Docência, com o subprojeto Educação Física desde 2011 até o momento atual, 

possibilitando a 20 discentes/ano da modalidade Licenciatura a prática docente junto 

a escolas públicas por meio da elaboração e execução de projetos. O Programa 

além de proporcionar o aprendizado prático da Docência também tem gerado 

material didático utilizado pelas escolas e produção científica apresentados em 

eventos como congressos, simpósios, mesas redondas, IC (Iniciação Científica), 

dentre outros. 

 

4.5.11. Programa de Consolidação das Licenciaturas (PRODOCENCIA)  

O Departamento de Educação Física está vinculado ao programa institucional 

PRODOCENCIA/UNITAU/CAPES, com vistas a promover a reformulação dos 

projetos pedagógicos e estrutura curricular de nosso curso de Licenciatura, gerar 

novas experiências metodológicas e práticas docentes, promover a integração do 

curso com as instituições de ensino público básico, além de estimular a identificação 

dos licenciandos com a profissão docente. 

http://www.unitau.br/
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4.6. Programas de Mobilidade Acadêmica Nacionais e Internacionais 

A Pró-reitoria Estudantil no intuito de complementar, ainda mais, o currículo do aluno 

UNITAU promove e divulga Programas de Mobilidade e Intercâmbio 

Nacionais/Internacionais. Entre os principais programas estão: 

 

 Programa de Mobilidade Nacional ABRUEM 

Programa de mobilidade nacional que promove o intercâmbio de alunos de 

graduação que podem cursar um ou dois semestres em instituições de ensino 

filiadas à Associação Brasileira dos Reitores de Universidades Estaduais e 

Municipais (ABRUEM). Os editais são publicados aqui no site da UNITAU, 

geralmente nos meses de dezembro e maio.  

  

 Programa Ciência sem Fronteiras (PRPPG) 

Programa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), na Universidade sob os cuidados da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (PRPPG), que concede bolsa de Graduação Sanduíche no Exterior, do 

Programa Ciência sem Fronteiras. 

 

 Programa Fórmula Santander 

Com o objetivo de promover o intercâmbio cultural e fomentar a pesquisa e o 

desenvolvimento tecnológico, o Banco Santander criou em 2010 o Programa 

Fórmula Santander. O aluno aprovado em processo seletivo interno da UNITAU 

concorre a uma bolsa de 5 mil euros para cursar um semestre fora do Brasil. Além 

da bolsa em dinheiro, o aluno fica isento das mensalidades da Universidade durante 

o período do intercâmbio. 

  

 Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades 

O Programa de Bolsas Ibero-Americanas é uma iniciativa do Banco Santander 

criado com o objetivo de promover o intercâmbio acadêmico anual de estudantes de 

graduação entre universidades de 10 países da região da Ibero-América: Brasil, 
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Argentina, Espanha, Chile, Colômbia, México, Peru, Portugal, Porto Rico e Uruguai. 

A bolsa de estudo tem valor equivalente a 3 mil euros por aluno de graduação. Este 

valor deve ser utilizado como bolsa-auxílio para cobrir custos com transporte, 

hospedagem e alimentação, já que o curso é um investimento que deve ser 

concedido como resultado de um acordo estabelecido entre a universidade de 

origem e a de destino. Além da bolsa em dinheiro, o aluno fica isento das 

mensalidades da Universidade durante o período do intercâmbio. 

 

 Programa Top Espanha Santander Universidades 

Oferece, por meio de uma parceria entre a Pró-reitoria Estudantil e o banco 

Santander, bolsas de estudos de 3 semanas na Universidad de Salamanca, na 

Espanha para aprimorar a formação acadêmica e promover o intercâmbio cultural, 

além de contribuir com a capacitação para o mercado de trabalho. 

 

 Programa para o Fortalecimento da Função Pública na América Latina 

O Programa tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico, político 

e social da América Latina, impulsionando a criação de redes de servidores públicos 

altamente capacitados e comprometidos com os interesses da sociedade latino-

americana. Ao mesmo tempo, pretende prestigiar o exercício da função pública – e o 

papel do Estado – entre jovens universitários ibero-americanos. 

As atividades ocorrem no período de oito semanas, oferecidas inicialmente na sede 

da Fundação Botín em Madrid, na Espanha e posteriormente em outras cidades do 

país até serem encerradas no Brasil, na Fundação Getúlio Vargas. 

 

 “Trainincoming Program” Università Degli Study Di Parma - Itália 

O programa oferece a oportunidade de estudar por três meses na Universidade de 

Parma, na Itália, e apenas 30 estudantes do mundo todo são selecionados para 

participar. A Unitau teve uma aluna selecionada em 2015. 

Ver links das Deliberações que tratam sobre mobilidade acadêmica na Unitau no 

Anexo D. 
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4.7. Programa de Iniciação à Docência (PID) 

O PID tem por finalidade oferecer aos seus participantes, das diversas áreas do 

conhecimento, a oportunidade de vivenciar atividades de magistério na educação 

básica ou superior e de refletir sobre os princípios que as norteiam e sobre práticas 

pedagógicas inovadoras, por meio de uma relação estreita entre professor mentor-

iniciante à docência-estudante, de forma a promover, num espaço de 

profissionalização progressiva, a troca de saberes na matéria de competência do 

professor mentor, escolhida como possibilidade futura de atuação pelo iniciante à 

docência. 

O Programa prevê a participação de iniciantes à docência, doravante referido como 

Monitor, em três categorias, nos respectivos campos de atuação: Monitor Junior, 

para alunos de graduação, e Monitor Pleno e Monitor Sênior, para egressos ou 

alunos de pós-graduação. 

O monitor na categoria “júnior”, devidamente matriculado no PID, poderá concorrer à 

Bolsa Atividade Monitoria, por indicação do Diretor da Unidade de Ensino à Pró- 

reitoria de Graduação, que se incumbirá dos procedimentos junto à Pró-reitoria 

Estudantil, para a concessão do benefício. 

O Programa, além de beneficiar o participante (o monitor), com a aquisição de todas 

as habilidades citadas, beneficia os acadêmicos de todo o Curso, uma vez que 

possibilita a presença de auxiliares, contribuindo para melhoria no desenvolvimento 

das aulas e para supressão das necessidades de aprendizado dos alunos. 

Ver link da Deliberação que trata do PID no Anexo D. 
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5. ANEXOS 

5.1. Anexo A - Ementário das disciplinas do Curso  

 

1º PERÍODO 

 

ATIVIDADES RÍTMICAS E DANÇA (80h/a) 

OBJETIVOS 

Ao término da disciplina, espera-se que o aluno possa: 

 Ter consciência corpore-musical; 

 Identificar e aplicar os conhecimentos básicos da modalidade; 

 Entender a aplicabilidade do ritmo e suas funções nas diversas modalidades esportivas; 

 Fazer através dos conhecimentos musicais e rítmicos instrumentos para o desenvolvimento 

cognitivo e artístico de seus futuros alunos. 

EMENTA: Estudo do ritmo e movimento usando da musicalidade a partir de abordagem educativa, 

possibilitando a aplicação no espaço escolar, bem como em espaços socioeducativos, atingindo a 

diversidade de público-alvo. Estudo da movimentação dentro do contexto musical, fazendo com que 

movimentos e educativos tornem-se movimentos artísticos dentro de um conteúdo da Educação 

Física. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARTAXO, I.; MONTEIRO, G. Ritmo e movimento. São Paulo: Phorte,2003. 

BARRETO, D. Dança: ensino, sentido as possibilidades na escola. Campinas, SP: Autores 
associados, 2004. 

BREGOLATO, R.A. Cultura corporal da dança. São Paulo: Icone, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARTAXO,I.,MONTEIRO,G.A. Ritmo e movimento. Guarulhos,SP: Phorte, 2003. 

GARCIA, A.,HASS, A.N. Ritmo e dança. Canoas: Ed. Ulbra, 2003. 
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DIDÁTICA GERAL (40h/a)   

OBJETIVOS 

Oferecer ao futuro professor, condições concretas para: 

 compreender a Didática como prática social e um dos ramos de estudos da Pedagogia que 

discute as várias dimensões do processo de ensino-aprendizagem; 

 identificar a Didática como disciplina que se propõe a analisar os processos de ensino, a 

orientação para a prática, de forma a vislumbrar a articulação e a unidade entre teoria e 

prática; 

 contextualizar e refletir sobre o papel da escola na sociedade atual. 

EMENTA: Análise e discussão dos desafios e das demandas do contexto educacional por práticas 

mais comprometidas com a aprendizagem dos alunos; orientação e elaboração do planejamento 

educacional, dos planos de ensino, das sequências didáticas e do processo de avaliação da 

aprendizagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 1999. 

VASCONCELOS, Celso: Planejamento: projeto de ensino aprendizagem e projeto político 
pedagógico. São Paulo: Libertad, 1999. 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica: Indagações sobre currículo: 
currículo e avaliação / Cláudia de Oliveira, Fernandes, Luiz Carlos de Freitas. Organização do 
documento Jeanete Beauchamp, Sandra Denise Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento. – Brasília, 
2007 

COMENIO, João Amós. Didática Magna. 4. ed. 1976. 

LUCKESI, Carlos Cipriano. O papel da didática na formação do educador. In: CANDAU, Vera Maria 
(org.). A didática em questão. 23. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004, p. 25-34. 

______. Democratização da escola pública: a pedagogia crítica-social dos conteúdos. 17 ed. 
São Paulo: Loyola, 2005 . 

______. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo. Cortez, 1999. 

HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 
2001. 

______. O jogo do contrário em avaliação. Porto Alegre: Mediação, 2005. 

LIBÂNEO, José C. Didática. São Paulo, Cortez, 2000. 
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PIMENTA, S. G.: GONÇALVES, L. G. Saberes pedagógicos e atividade docente. 3. ed. São Paulo, 
Cortez, 2002. 

PRADO DE SOUZA. Clarilza. Avaliação da aprendizagem formadora/avaliação formadora da 
aprendizagem. In: BICUDO, Maria V.; SILVA JÙNIOR, Celestino A. Formação do educador e 
avaliação educacional. São Paulo: UNESP, 1999. (Seminários & Debates, v. 4). 

SACRISTÁN, J. G.; PÉREZ GÓMEZ, A. I. Compreender e transformar o ensino. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1998. 

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Avaliação da Aprendizagem: práticas de mudança: por 
uma praxis transformadora. São Paulo: Libertad, 2003. 

______. Concepção dialética-libertadora do processo de avaliação escolar. São Paulo: Libertad, 
2003. 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Didática: o ensino e suas relações. 7. ed. São Paulo: Papirus, 
2003. 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES (40h/a) 

OBJETIVOS 

 Conscientizar os alunos do real valor da Educação Física através dos tempos, identificando a 

importância nos períodos históricos e sua relação com a formação e criação dos hábitos da 

prática da Educação Física relacionados com a melhoria da saúde e aproveitamento do 

tempo livre, resultando em melhor qualidade de vida; 

 Identificar a importância da Educação Física dentro dos períodos da história, sua relação com 

a formação dos hábitos relacionados com a prática de atividades físicas e esportivas e suas 

consequências em prol da melhoria da saúde e da qualidade de vida. 

EMENTA: Introdução à História da Educação Física; o Homem Pré-Histórico e seu hábitat; a 

Educação Física e as Civilizações Orientais; os Egípcios e os povos do crescente fértil, povos do 

Extremo Oriente: Chineses, Hindus e Japoneses, Período Clássico – Os gregos e os Jogos 

Olímpicos; Idade Média e Renascimento; A Educação Física no Brasil; A visão tradicional da 

Educação Física x a visão atual; Novas perspectivas para o desenvolvimento da Educação Física; 

Tendências da Educação Física e dos Desportos no Brasil e no Mundo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CASTELLANI, L. Educação Física no Brasil. Campinas: Papirus, 1996. 

GODOY, L. Os jogos olímpicos na Grécia antiga. São Paulo: Unimes, 1996. 

MARINHO, I.P. História da educação física no Brasil. São Paulo: Brasil Editora, 1982. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino de Educação Física. São Paulo, SP: Cortez, 
1992. 

MEDINA, João Paulo S. A Educação Física cuida do corpo e “MENTE”. 8. ed. Campinas, SP: 
Papirus, 1989. 

OLIVEIRA, Vitor Marinho de. O que é Educação Física. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, 1993. 

SOARES, Carmen Lúcia. Educação Física: raízes européias e Brasil. Campinas: Autores 
Associados, 1994. 

 

METODOLOGIA DO ENSINO DE FUTEBOL E FUTSAL (80h/a) 

OBJETIVOS  

 Discutir o surgimento e a evolução do futebol e do futsal no mundo e no Brasil; 

 Compreender o desenvolvimento das habilidades específicas do futebol e do futsal para os 

níveis iniciante, intermediário e avançado; 

 Discutir os métodos de ensino básicos e específicos; 

 Conhecer a aplicar as ações técnicas individuais ofensivas e defensivas; 

 Estudar a evolução dos sistemas de jogo e esquemas táticos do futebol e do futsal e suas 

possibilidades de aplicação; 

 Vivenciar na prática os fatores da regra do futsal em seus aspectos competitivos e 

educacionais. 

EMENTA: O surgimento e a evolução do futebol e do futsal no mundo e no Brasil. A compreensão e o 

desenvolvimento das habilidades específicas do futebol e do futsal para os níveis iniciante, 

intermediário e avançado. Os métodos de ensino básicos e específicos. Ações técnicas individuais 

ofensivas e defensivas. A evolução dos sistemas de jogo e esquemas táticos do futebol e do futsal e 

suas possibilidades de aplicação. A regra do futsal em seus aspectos competitivos e educacionais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FREIRE, João B. Pedagogia do futebol. Rio de Janeiro: Ney Pereira, 1998. 

GOMES, Antonio C. & SOUZA, Jovanilson. Futebol: treinamento desportivo de alto rendimento. 
Porto Alegre: Artmed, 2008. 

REGRAS OFICIAIS DO FUTEBOL (editora sprint – atualizadas). 

BIBLIGRAFIA COMPLEMENTAR 

PAES, Roberto R. & BALBINO, Hermes F. Pedagogia do esporte: contextos e perspectivas. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
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REGRAS OFICIAIS DO FUTEBOL E DO FUTSAL (editora sprint – atualizadas). 

TANI, G.; BENTO, J. O.; PETERSEN, R. D. S. Pedagogia do Desporto. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006.  

WEINECK, Erlangen J. Futebol total: o treinamento físico no futebol. Guarulhos: Phorte Editora, 
2000. 

 

METODOLOGIA DO ENSINO DAS LUTAS (40h/a) 

OBJETIVOS 

Os alunos terão a capacidade de: 

 Classificar, dividir e utilizar dos conhecimentos e dos movimentos das artes marciais bem 

como discutir, elaborar e aplicar estes conhecimentos teóricos e práticos como atividades 

formais e não-formais, ou seja, na escola e em outros locais apropriados, visando o bom 

desenvolvimento e equilíbrio das qualidades físicas, morais, psíquicas e sociais de seus 

alunos.  

 Compreender o trato pedagógico do componente luta na Educação Física  que comporta 

aspectos da autonomia, criticidade, emancipação e a construção de conhecimentos 

significativos para construir possibilidades metodológicas para o trato específico deste tema. 

EMENTA: Desenvolvimento histórico das lutas até se tornarem esportivizadas, bem como suas 

possíveis classificações, seguindo critérios como ações, distância e objetivos. Diversas de aplicação 

dos conteúdos lutas nas diferentes fases de desenvolvimento do individuo. Possibilidades para 

implantação desse conteúdo para atuação no âmbito formal e não formal da Educação Física. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental, Parâmetros 
Curriculares Nacionais: Educação Física, v. 7, Brasília: MEC/SEF, 1997. 

FALCÃO, J. L. S. A escolarização da capoeira. Brasília: ASEFE, Royal Court, 1996 

VIEIRA, L. R. O jogo da capoeira. Rio de Janeiro: Editora Sprint, 1995. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FERREIRA H. S. As Lutas na Educação Física Escolar. Revista Educação Física, n 135 p.36/44, 
2006. 

GOMES et al . Ensino das Lutas: dos princípios condicionais aos grupos situacionais. Revista 
Movimento. Porto Alegre, 2010 

NASCIMENTO P R B. ALMEIDA L. A tematização das lutas na Educação Física Escolar: 
restrições e possibilidades. Revista Movimento. Porto Alegre, 2007. 
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SAÚDE COLETIVA E SOCORROS DE URGÊNCIA (88h/a, sendo 40h/a presencias e 48h/a a 

distância) 

OBJETIVOS  

 Identificar a Educação Física como processo educacional e elemento participativo na saúde 

pública, desenvolvendo trabalhos desde a prevenção até a cura de diversas patologias. 

EMENTA: A Educação Física assume cada vez mais um papel de relevância dentro do principio 

higienista, princípio esse esquecido quando os valores de resultados e treinamento físico tornaram-se 

os paradigmas sociais. Cabe à disciplina preparar o futuro professor para lidar com situações de 

urgência, refletir e atuar dentro do princípio de saúde pública, orientá-los a se adequarem à realidade 

social e à discussão traçada pelos PCNs sobre o tema saúde.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARNHEIM, D. D e PRENTICE, W. E. Princípios do treinamento esportivo. 10ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002. 

COMMANDRE, F.; ZUINEN, C. Urgência no estádio de esportes. São Paulo: Organização Andrei 
Editora Ltda, 1989. 

DIRETRIZES DO ACSM PARA OS TESTES DE ESFORÇO E SUA PRESCRIÇÃO, (ACSM). 6. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Revista Brasileira de Medicina Esportiva. 

Revista Brasileira de Saúde Pública 

 

SOCIOLOGIA (40h/a) 

OBJETIVOS 

Geral:  

 Identificar os processos sociais em curso na sociedade moderna, enfocando tendências, 

paradoxos e perspectivas de transformação social para que o licenciando adquira uma 

formação crítica e competência reflexiva. 

Específicos: 

 Definir os principais conceitos e o método de trabalho da sociologia; 

 Apontar temas e objetos de estudo da sociologia contemporânea. 
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EMENTA: A disciplina oferece uma introdução ao pensamento sociológico, contribuindo com a 

formação crítica e a competência reflexiva do discente. Aborda as principais correntes da sociologia 

no contexto histórico de formação da modernidade como referência para a compreensão dos 

fenômenos sociais na contemporaneidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ADROALDO, Gaya. Será o corpo humano obsoleto? Sociologias, n. 13, Porto Alegre, jan.-jun. 
2015. p. 1 - 7. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151745222005000100013&lng=pt&nrm=iso  

BAUMAN, Zygmunt; PENCHEL, Marcus. Globalização: as consequências humanas. São Paulo: J. 
Zahar, 1999. 145 p.  

GIDDENS, Anthony. Sociologia. São Paulo: Artmed, 2010.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DURKHEIM, E. As Regras do Método Sociológico. Disponível em: http://www.buscalegis.ufsc.br/ 
revistas/files/anexos/24858-23860-1-PB.pdf 

LE BRETON, David. A sociologia do corpo. Tradução de Sonia . S. Fuhrmann. Petrópolis: Vozes, 
2006. 101 p.  

MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. 40. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995. 98 p. 
(Primeiros passos). 

MARX, K., ENGELS, F. Manifesto do Partido Comunista. Petrópolis: Vozes, 2011  

MORAES, R. C. Reformas neoliberais e políticas públicas: hegemonia ideológica e redefinição 
das relações Estado-sociedade. Educ. Soc., Campinas, v. 23, n. 80, set. 2002, p. 13 -24. Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=4522205000013&Ing=pt&nrm=iso 

QUINTANEIRO, Tania; OLIVEIRA, Márcia Gardênia Monteiro de; BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira. 
Um toque de clássicos: Marx, Durkheim, Weber. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2003. 159 p. 
(Aprender). 

 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC (40h/a) 

OBJETIVOS 

 Refletir sobre as Tecnologias da Comunicação e Informação e as modificações causadas por 

elas no campo da Educação Física; 

 Formar os futuros educadores físicos para a utilização das tecnologias da informação e da 

comunicação, com vistas a dinamizar o trabalho docente, discutindo a seleção, uso e 

avaliação dessas tecnologias. 

 Debater as tendências da Educação Física com o uso das novas Tecnologias da 

Comunicação e Informação; 
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 Analisar as mudanças no comportamento das pessoas frente às novas Tecnologias da 

Comunicação e Informação; 

 Debater novos conceitos que envolvem as pessoas e sua relação com seu corpo e 

movimento modificados com as novas tecnologias. 

EMENTA: Discussão de questões referentes ao uso da tecnologia, sua criação, seu papel no 

cotidiano das pessoas, os espaços de interação que ela cria e as relações que emergem nestes 

espaços, bem como suas implicações para a educação física. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRAGA, D. B. Ambientes Digitais: reflexões teóricas e práticas. 1 ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

COSTA, I. Novas Tecnologias e Aprendizagem. 2 ed. São Paulo: Walk, 2014. 

HERNANDEZ, F; SANCHO, J. M. Tecnologias para transformar a educação. São Paulo: Penso, 
2006. 

KENSKI, V. M. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. São Paulo: Papirus, 2008. 

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Editora 34, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALBINO, J. P. A sociedade do conhecimento e as comunidades virtuais. In: UNESP. Cadernos de 
Formação: Gestão da Informação. São Paulo: Unesp, 2005. p. 81 - 92 

BRASIL. Salto para o futuro: TV e informática na educação. Brasília: Ministério da Educação e do 
Desporto, SEED, 1998. p. 81-90. 

GÓMEZ, G. O. Comunicação, educação e novas tecnologias: tríade do seculo XXI. In: Revista 
Comunicação & educação, São Paulo, n. 23, p. 57-70, jan./abr. 2002. 

KENSKI, V. M. Tecnologias e ensino presencial e a distância. São Paulo: Papirus, 2003. 

MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 
São Paulo: Papirus, 2000. 

PIRES, Giovani de Lorenzi. A mediação tecnológica do esporte com substituição da experiência 
formativa. In: Revista Corpo consciência. Número 9, 1º semestre de 2002. 

SCHWARTZ, G. M. O ambiente virtual e o lazer. In: Marcellino, N. C. (org.). Lazer e cultura. São 
Paulo: Alínea, 2007. 

VALENTE, J.A. (org). O computador na sociedade do conhecimento. Campinas: Unicamp/NIED, 
1999. 

  



  

53 
 

2º PERÍODO 

 

ANATOMIA GERAL E APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA (80h/a)  

OBJETIVOS 

 Propiciar conhecimentos fundamentais sobre a constituição e o desenvolvimento do corpo 

humano no campo da anatomia sistêmica, visando modelar as bases para o ensino 

profissional; 

 Identificar as estruturas anatômicas e suas aplicações funcionais; 

 Normatizar a terminologia médica no que diz respeito às estruturas anatômicas; 

 Estimular atitudes de respeito ao ambiente acadêmico e, sobretudo, aos recursos humanos 

utilizados no aprendizado. 

 Ao término do semestre o acadêmico seja capaz de entender, analisar, e aplicar os 

conhecimentos adquiridos no decorrer do programa da disciplina de Anatomia Humana Geral 

e Aplicada à Educação Física nas disciplinas profissionalizantes do curso de Educação 

Física. 

EMENTA: A disciplina de Anatomia Geral Aplicada à Educação Física propiciará o estudo dos 

principais sistemas do corpo humano e suas relações com o Profissional de Educação Física. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

D´ANGELO, J.G. & FATTINI, C.A. Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar. 3 ed. São Paulo: 
Atheneu, 2007. 

MARTINI, F.H., TIMMONS, M.J. e TALLITSCH, R.B. Anatomia Humana. 6 ed. São Paulo: Artmed, 
2009. 

NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. 6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MOORE, Keith L. et al. Anatomia orientada para clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2014. 

TORTORA, G.J. Corpo humano - fundamentos de anatomia e fisiologia. 4 ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. 

SPENCE, A. Anatomia Humana Básica. 2 ed. São Paulo: Manole, 1991. 

SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana (3vol), 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995. 

WOLF-HEIDEGGER, F. Atlas de Anatomia Humana. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2000. 
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BIOLOGIA (88h/a, sendo 40h/a presenciais e 48 h/a a distância) 

OBJETIVOS 

 Reconhecer os aspectos básicos da morfologia e fisiologia celular das células eucariontes 

animal; 

 Identificar as bases da genética humana, com ênfase nos processos determinantes de 

anomalias que possam ser limitantes ao aprendizado e ao desempenho do indivíduo em 

exercícios físicos; 

 Identificar as características gerais dos tecidos fundamentais (epitelial, conjuntivos, muscular, 

nervoso). 

EMENTA: Composição química da célula (água, sais minerais, carboidratos, lipídeos, proteínas, 

ácidos nucléicos, vitaminas) eucarionte animal. Estrutura e transporte por meio da membrana celular, 

o citoesqueleto e as organelas citoplasmáticas (ribossomos, retículos endoplasmáticos,complexo de 

Golgi, lisossomos, mitocôndrias e peroxissomos) e suas funções. Estrutura do núcleo celular. Fases 

do ciclo celular e dos mecanismos de mitose e meiose, assim como a eventual não disjunção 

cromossômica, responsável pelas principais síndromes cromossômicas. Principais características dos 

processos de hiperplasia, hipertrofia, agregação e morte celular. Características básicas dos tecidos 

epiteliais de revestimento e glandular, tecidos conjuntivos, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecidos 

musculares e tecido nervoso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALBERTS, B.; BRAY, D.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M. & ROBERTS, K. Fundamentos da 
Biologia Celular. São Paulo: Artes Médicas Sul, 2002. 

JUNQUEIRA, L.C.U.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 9ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012. 

JUNQUEIRA, L.C.U.; CARNEIRO J. Histologia Básica. 11ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO, H.F.; RECCO-PIMENTEL, S.M. A Célula. São Paulo: Manole, 2007. 

THOMPSON, M.W.; MCINNES, R.R.; WILLARD, H.F. Thompson & Thompson / Genética Médica. 7a 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
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FILOSOFIA (40h/a) 

OBJETIVOS 

 Caracterizar a reflexão filosófica;  

 Apresentar as principais questões da história da filosofia; 

 Exercitar a habilidade da argumentação. 

 

EMENTA: Introdução ao pensamento filosófico de modo a auxiliar o discente no processo de 

construção de uma reflexão crítica e atenta ao rigor científico. Para tanto, far-se-á uma passagem 

pelas principais correntes da história da filosofia, tomando-as como referências aos debates que 

permeiam a contemporaneidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABBAGNAMO, Nicola. História da Filosofia. 4ed. Trad.: Armando da Silva Carvalho, Antonio Ramos 
Rosa. Lisboa: Editorial Presença, 2000. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2003. 

REALE, Giovanni e ANTISERI, Dario. História da Filosofia. São Paulo: Paulus, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARANHA, Maria L. de A. e MARTINS, Maria H. P.  Filosofando:  introdução à filosofia. 4ed. São 
Paulo: Moderna, 2009. 

MARCONDES, Danilo. Introdução à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 4ed.. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.. 

PRADO Jr, Caio. O que é filosofia. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

SINGER, Peter. Ética prática. Trad.: Jefferson Luiz de Camargo, 3ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2002. 

 

HISTÓRIA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS (40h/a) 

OBJETIVOS 

 Examinar o processo histórico de institucionalização da escola brasileira.  

 Mapear os principais protagonistas (intelectuais da educação) que exerceram influência nos 

debates e políticas de educação no Brasil.  

 Analisar as políticas implementadas no campo da educação brasileira. 

EMENTA: A disciplina examina o processo histórico da institucionalização da escola brasileira 

considerando a complexa e heterogênea rede de formas e modelos e o conjunto de ideias e projetos 

debatidos nos âmbitos do Estado e da sociedade civil. O conteúdo privilegia o itinerário de instituições 
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e atuação de intelectuais que participaram da configuração do campo educacional. Por fim, propõe 

um recorte cronológico dividido em blocos históricos, cuja relevância foi decisiva na constituição da 

escola pública no Brasil. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BIOTO, P.; ANAYA, V.. História da Educação Brasileira. 2. ed..São Paulo: Paco, 2014. 

LOPES, Eliane; FARIA FILHO, Luciano e VEIGA, Cynthia. 500 anos de educação no Brasil. Belo 

Horizonte, MG: Autêntica, 2007. 

MARCÍLIO, M. L.. História da Escola de São Paulo e do Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SANTOS, Pablo Silva Machado Bispo dos. Guia prático da política educacional no Brasil: ações, 
planos, programas e impactos. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica, 13ed. São Paulo: 
Autores Associados, 2000. 

SAVIANI, D.. História das Ideias Pedagógicas no Brasil. 4. ed.. São Paulo: Autores Associados, 

2013. 

SHIROMA, E. O.; MORAES, M. C. M.; EVANGELISTA, O.. Política Educacional. Rio de Janeiro: 

Lamparina, 2011. 

VIEIRA, Sofia L. e FARIAS, Maria Isabel S. de. Política educacional no Brasil: introdução histórica. 
Brasília: líber livro editora, 2011. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS (88h/a, sendo 40h/a presenciais e 

48 h/a a distância) 

OBJETIVOS 

 Ler tendo em vista os diferentes objetivos de leitura; 

 Empregar o nível culto da língua na modalidade escrita de gêneros acadêmicos e 

profissionais; 

 Desenvolver a produção de textos escritos específicos das áreas. 

EMENTA: Desenvolvimento das habilidades de diferentes estratégias de leitura. Aperfeiçoamento 

das técnicas de produção de diferentes textos acadêmicos e profissionais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ed. rev., ampl. e atual. conforme o novo 
Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 
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INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS DE LEXICOGRAFIA. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 
HOUAISS, Antonio;VILLAR, Mauro de Sales (Ed). Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. 

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. 6. ed. trad. Claudia Schilling. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Vocabulário ortográfico da língua portuguesa.5. ed. São 
Paulo: Global, 2009. Versão online disponível em: 
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23    

GRUPO DE ESTUDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA.Roteiro de Estudos em Português 
Instrumental: ênfase em leitura e produção de gêneros discursivos. Vol. II.  Universidade de 
Taubaté, IBH/GELP, 2012. 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2008. 

MOTTA-ROTH, Desiree; HENDGES, Graciela Rabuske. Produção textual na universidade. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2010. 

 

METODOLOGIA DO ENSINO DE ATLETISMO (80h/a) 

OBJETIVOS 

 Oferecer subsídios teóricos e práticos aos futuros professores que os ajude a planejar, 

ministrar, avaliar e transformar suas aulas de atletismo em uma intervenção pedagógica 

integrada, dinâmica e inovadora, percebendo o progresso de seus alunos; 

 Propiciar ao aluno a contextualização e a historicidade do atletismo bem como o 

conhecimento deste como modalidade esportiva de grande importância no cenário nacional e 

mundial; 

 Suscitar a experiência vivida pelos alunos no contexto escolar desta modalidade e provocar 

uma reflexão sobre os motivos pelos quais o atletismo ainda é pouco divulgado no âmbito 

escolar, desvelando as principais dificuldades e meios para sua efetivação; 

 Oferecer conhecimento técnico das corridas, saltos e arremessos propiciando ao aluno a 

oportunidades de vivenciar as modalidades tecnicamente e elaborar atividades de adaptação 

ao contexto escolar e às variadas faixas etárias; 

 Proporcionar a vivência das regras de competição oficiais e não-oficiais de atletismo; 

 Identificar as instalações atléticas e suas características técnicas para adaptá-las à realidade 

escolar; 

 Levar o aluno a identificar e respeitar os limites e diferenças de cada indivíduo; 

 Levar o aluno a refletir sobre as possibilidades interdisciplinares da modalidade. 

EMENTA: Abordagem dos aspectos histórico-culturais do atletismo no mundo e no Brasil. Estudo das 

habilidades específicas do atletismo enfatizando movimentos básicos fundamentais e movimentos 
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técnico-especializados. Conhecimento e vivência das provas de pista e campo. Fundamentos e 

aplicações didático-pedagógicas do atletismo na iniciação e no contexto escolar. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FERNANDES, José Luiz. Atletismo: saltos. São Paulo: E.P.U, 2003 

_____________________Atletismo: corridas. São Paulo: E.P.U, 2003. 

_____________________Atletismo: lançamentos e arremessos. São Paulo: E.P.U, 2003. 

MATTHIESEN, Sara Q.,org.Atletismo: se aprende na escola. São Paulo: Fontoura, 2005. 

OLIVEIRA, M. C. M. Atletismo escolar. Rio de Janeiro: Sprint, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FROMETA, Edgardo R. Guia metodológico de exercícios em atletismo: formação técnica e 
treinamento. Rio Grande do Sul: Artmed, 2004. 

GARAVELO, João Júlio. Inicie brincando no atletismo: saltos. Paraná: Grafmark, 1985. 

GROSSOCORDÓN, J. G. et al. Jugando al atletismo. Real Federación Española de Atletismo, 2004 

KIRSCH, A. Antologia do atletismo. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1984. 

MATTHIESEN, S. Q. Educação física no ensino superior: atletismo teoria e prática. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

PAES, R. R.; BALBINO, H. F. Pedagogia do desporto: contexto e perspectivas. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005. 

 

METODOLOGIA DO ENSINO DE NATAÇÃO (80h/a) 

OBJETIVOS 

O aluno será capaz de:  

 possuir uma formação adequada ao profissional de Educação Física para o desenvolvimento 

de trabalhos relativos às atividades aquáticas, com seus meios, possibilidades e objetivos; 

 elaborar metodologias para interferência em variados níveis e faixas etárias; 

 analisar e entender a biomecânica dos movimentos aquáticos (nados); 

 lidar com aspectos psicológicos da natação (medo, insegurança etc). 

EMENTA: A disciplina aborda aspectos diretamente relacionados ao ensino da natação, à segurança 

e à higiene. Parte de considerações sobre a atuação do profissional e o ambiente de trabalho, aborda 

as questões relativas aos conceitos físicos e de propriedades da água, aborda a iniciação e a 

adaptação ao meio líquido, inclusive com as dificuldades comumente encontradas e possíveis 

soluções. Trata, ainda, das bases biomecânicas da locomoção aquática e das técnicas dos quatro 
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estilos (crawl, costas, peito e borboleta), bem como o desenvolvimento das técnicas de ensino 

apropriadas para as diferentes situações. A organização e execução de aulas também são 

enfatizadas, bem como a análise crítica destes trabalhos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CATTEAU, R.; GAROFF, G.O. O ensino da natação. 3 ed. São Paulo: Manole, 1988. 

MAGLISHO E.W.Nadando o mais rápido possível. 3 ed. São Paulo: Manole,  2010. 

MINE. C.E.C. Metodologia (fundamentos) dos Esportes Aquáticos. Brasília: 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COUNSILMAN, James E. A natação: ciência e técnica para preparação de campeões. 2 ed. Rio 
de Janeiro: Ibero Americano, 1984. 

DAMASCENO, Leonardo G. Natação para bebês: dos conceitos fundamentais a prática 
sistematizada. Rio de Janeiro: Sprint, 1994. 

MACHADO. Davi Camargo. Natação; teoria e prática. Rio de Janeiro: Sprint, 1995. 

MAGLISCHO, E.W. Nadando ainda mais rápido. São Paulo: Manole, 1999. 

PALMER, Mervin L. A ciência do ensino da natação. São Paulo: Manole, 1990. 

THOMAS, Davi G. Natação: etapas para o sucesso. 2 ed. São Paulo: Manole, 1999. 

VELASCO, C. Natação segundo a psicomotricidade. Rio de Janeiro: Sprint, 1994 

 

3º PERÍODO 

 

ANATOMIA MUSCULOESQUELÉTICA (80h/a) 

OBJETIVOS  

 Proporcionar aos alunos o conhecimento aplicado sobre estruturas e funções do aparelho 

locomotor, gerando base para o conhecimento aplicado em outras disciplinas do currículo. 

 Introduzir o pensamento crítico sobre o funcionamento em conjunto de estruturas ósseas, 

articulares e musculares; 

 Aplicar o conhecimento da anatomia à prática profissional. 

EMENTA: A disciplina abordará os principais aspectos anatômicos e funcionais dos sistemas que 

formam o aparelho locomotor.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

D´ANGELO, J.G. & FATTINI, C.A. Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar. 3 ed. São Paulo: 
Atheneu, 2007. 

MARTINI, F.H., TIMMONS, M.J. e TALLITSCH, R.B. Anatomia Humana. 6 ed. São Paulo: Artmed, 
2009. 

NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. 6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MOORE, Keith L. et al. Anatomia orientada para clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2014. 

SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana (3vol), 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995. 

SPENCE, A. Anatomia Humana Básica. 2 ed. São Paulo: Manole, 1991. 

TORTORA, G.J. Corpo humano - fundamentos de anatomia e fisiologia. 4 ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. 

WOLF-HEIDEGGER, F. Atlas de Anatomia Humana. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2000. 

 

BASES CINESIOLÓGICAS (40h/a) 

OBJETIVOS 

 Entender a importância da Cinesiologia para o movimento humano.  

 Conhecer e descrever os movimentos do corpo humano à luz dos conceitos básicos de 

cinemática.  

 Identificar as propriedades físicas dos biomateriais (ossos, articulações, músculos, tendões, 

ligamentos, cartilagens) e suas relações com o movimento. 

EMENTA: Noções básicas sobre os conceitos para descrição do movimento. Conhecimento das 

principais estruturas corporais (sistemas ósseo, articular, muscular e neuromotor) que estão 

diretamente associadas com o movimento e suas inter-relações.Visão geral dos aspectos 

cinesiológicos fundamentais que deverão ser usados de forma coerente na avaliação e/ou proposta 

de solução para problemas específicos na prática de atividades físicas e desportivas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HALL, S. Biomecânica Básica. 5 ed. São Paulo: Manole, 2009. 

MIRANDA, Edalton. Bases de anatomia e cinesiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2004. 544 p. 

KENDALL, F.P., et al. Músculos: provas e funções. 5. ed. São Paulo: Manole, 2007. 453 p 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ENOKA, R.M.: Bases Neuromecânicas da Cinesiologia. São Paulo: Manole, 2000. 

HAMILL, J., KNUTZEN K.M.: Bases biomecânicas do movimento humano. 3ed. São Paulo: 
Manole, 2012. 

LIMA, C.S.; PINTO, R.S. Cinesiologia e musculação. Porta Alegre: Artmed, 2006. 

RASCH, P.J.; BURKE R.K.: Cinesiologia e anatomia aplicada. 7ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2008. 

 

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (88h/a, sendo 40h/a presenciais e 48 h/a a distância) 

OBJETIVOS 

Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de: 

 Identificar as características gerais do desenvolvimento e crescimento do ser humano; 

 Analisar as características gerais de desenvolvimento e crescimento do ser humano com 

ênfase no aspecto motor; 

 Identificar e analisar as diferentes fases do desenvolvimento e crescimento do ser humano, 

relacionados ao desempenho motor; 

 Identificar o crescimento físico e o desenvolvimento motor como fundamentos teórico-práticos 

para a Educação Física escolar e a Iniciação Esportiva. 

EMENTA: Conceito de crescimento, desenvolvimento e maturação. Processos biológicos envolvidos 

no crescimento físico. Tipos de estudos utilizados em crescimento e desenvolvimento. Genótipo x 

fenótipo. Crescimento físico na infância e adolescência. Curvas de crescimento. Estirão de 

crescimento. Tipos de Maturação. Desempenho motor em função do crescimento. Modelos teóricos 

de desenvolvimento motor. Fases e estágios de desenvolvimento motor. Desenvolvimento motor e a 

Educação Física escolar. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças, 
adolescentes e adultos. 5 ed. São Paulo: Phorte, 2005. 

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J; GOODWAY, J. D. Compreendendo o desenvolvimento motor: 
bebês, crianças, adolescentes e adultos. 7 ed. São Paulo: Phorte, 2013. 

GALLAHUE, D. L.; DONNELLY, F. C. Educação física desenvolvimentista para todas as 
crianças. 4 ed. São Paulo: Phorte, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MALINA, R. M. Crescimento, maturação e desempenho. In: GARRET JR, W. E.; KIRKENDALL, D. T. 
A ciência do exercício e dos esportes. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
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PAPALIA, D. E.; OLDS, S. W. Desenvolvimento humano. 7 ed. São Paulo: Manole, 2005. 

PAYNE, V. G; ISAACS, L. D. Desenvolvimento motor humano - uma abordagem vitalícia. Porto 
Alegre: Artmed, 2007. 

TANI, G.; MANOEL, E. J.; KOKUBUN, E.; PROENÇA, J. E. Educação Física Escolar. 
Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista. São Paulo: EPU/EDUSP, 1988. 

TRICOLI, V. A.; UGRINOWITSCH, C.; FRANCHINI, E. Avaliação das capacidades motoras nas 
modalidades esportivas coletivas. In: ROSE JUNIOR, Dante de Rose. Modalidades esportivas 
coletivas. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: EDUCAÇÃO INFANTIL (80h/a) 

OBJETIVOS 

Ao final do desenvolvimento do programa da disciplina, o aluno será capaz de: 

 Compreender a prática pedagógica da educação física escolar, com ênfase na educação 

infantil, de maneira crítica e refletida, a partir do contexto sócio-histórico da  

 Compreender a importância do movimento para o desenvolvimento físico, emocional e 

intelectual da criança da educação infantil; 

 Conhecer a construção do planejamento e da organização da aula em uma perspectiva que 

contemple atividades motoras na primeira infância; 

 Desenvolver trabalhos por meio de Atividades Lúdicas, Jogos, Brincadeiras e exercícios 

psicomotores dirigidos; 

 Apresentar a concepção de jogo, brincadeira e brinquedo em relação à educação física, bem 

como a função do jogo e das brincadeiras cantadas como elemento da cultura corporal de 

movimento; 

 Analisar as práticas pedagógicas da educação física na educação infantil, a partir das 

discussões e da fundamentação teórica ocorridas nas aulas da disciplina. 

EMENTA: Problematização da prática pedagógica da educação física escolar, nas escolas de 

educação infantil. Reflexão do papel social do professor de educação física no contexto educacional 

brasileiro. Metodologia do ensino do jogo e da brincadeira. O jogo aplicado ao ensino da educação 

física. Resgate da cultura popular dos jogos e brincadeiras. O jogo como recurso metodológico no 

processo ensino-aprendizagem. Os princípios pedagógicos no processo ensino-aprendizagem na 

educação física. Organização e seleção de estratégias para o ensino-aprendizagem na educação 

física voltada para o público infantil. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARRIBAS, Teresa Lleixà, Educação física de 3 a 8 anos, 7. ed., Porto Alegre : Artmed, 2002.  

FREIRE, João Batista. Jogo: entre o riso e o choro. 2. ed., Campinas: Autores Associados, 2005. 
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SOARES, Carmen Lúcia et al. Metodologia do ensino de educação física. São Paulo: Cortez, 
2003. (Magistério 2º grau/Série formação do professor). 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL, Ministério da Educação e do desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 

Curricular Nacional para a educação infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998 

CHATEAU, Jean. O jogo e a criança. São Paulo: Summus, 1987. 

DARIDO, Suraya Cristina; SOUZA JÚNIOR, Osmar Moreira de. Para ensinar educação física: 

possibilidade de intervenção na escola. 7. ed. Campinas: Papirus, 2013. 

KISHIMOTO, Tizuko. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez, 1997. 

PALMA, A.P.T.V. e PALMA, J.A.V. O ensino da Educação Física: princípios fundamentais para uma 
relação pedagógica construtivista na educação infantil e ensino fundamental. FIEP BULLETIN, 
Volume 75, Spcial Edition, 2005, p. 92 a 94 

RANGEL, Irene Conceição Andrade (Coord.); DARIDO, Suraya Cristina. Educação física na escola: 

implicações para prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

VALADARES, Solange; ARAÚJO, Rogéria. Educação física no cotidiano escolar: jogos, 

brincadeiras e cantigas folclóricas. 4. ed. Belo Horizonte: Fapi, 1999. v. 5 . 

VARGAS NETO, Francisco Xavier de. A criança e o esporte: uma perspectiva lúdica. Canoas: Ulbra, 
2001. 

 

GESTÃO EDUCACIONAL (88h/a, sendo 40h/a presenciais e 48 h/a a distância) 

OBJETIVOS      

 Centrar o desenvolvimento do programa na formação crítico-reflexiva do aluno contribuindo 

com o seu preparo pessoal, intelectual e profissional, desvelando-lhe a relevância 

sociocultural e teórico-prática da Gestão da Escola e Gestão da Sala de Aula. 

 Contextualizar a escola nas suas relações com o Estado e com a sociedade e como 

instituição produtora e produto de suas formas de gerir o modelo educativo que acolhe. 

 Estudar a escola e analisar as práticas escolares em estreita ligação com a dinâmica social 

global, com o cotidiano dos alunos e com as expectativas da comunidade local. 

 Explicitar as relações que se estabelecem entre as proposições, fatos e conceitos, captando 

intencionalidades, similitudes e diferenças; inconsistências e ambiguidades do fenômeno 

educativo. 

 Sequenciar os conteúdos a serem trabalhados de forma a que sirvam como “organizadores 

prévios” do processo de assimilação dos novos conhecimentos pelo aluno, acelerando a 

ancoragem de conceitos subsequentes. 
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EMENTA: Esta disciplina busca, sobretudo, a compreensão do aluno sobre a presença de Gestão 

Educacional no currículo de sua formação acadêmica. Compreender a evolução histórica e os 

diferentes modelos de gestão escolar que estrutura as relações educativas. Além do mais, quer 

ocupar-se do desenvolvimento de uma visão integrada do universitário das relações significativas que 

permeiam os conceitos, fatos, princípios, leis, teorias e práticas subjacentes em cada um dos eixos 

temáticos selecionados. Busca, ainda, favorecer a percepção, o confronto e a análise do aluno de seu 

papel como futuro gestor do ensino na dimensão pessoal e coletiva, inserida a visão sobre a gestão 

escolar – o todo nas partes e vice-versa – visão educacional sistêmica de totalidade. A disciplina 

pode aumentar o grau de visibilidade do aluno sobre a perspectiva da gestão democrática e do 

trabalho coletivo e sobre possibilidades; dificuldades e potencialidades da educação escolar e do 

ensino, quando do futuro exercício docente. Vale dizer que o aclaramento das relações de 

interdependência dos binômios fundantes teoria/prática; ensino/pesquisa, poderá resultar das 

conexões e experiências do Estágio Curricular Supervisionado I (Ensino Fundamental) e II (Ensino 

Médio); PIBID e/ou outras vivências da mesma natureza formativa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

AGUIAR, M. A. A formação do profissional da educação no contexto da reforma educacional 

brasileira. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.). Supervisão educacional para uma escola de 

qualidade. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

ADRIÃO, Theresa; CAMARGO, Rubens Barbosa. A gestão Democrática na Constituição Federal de 

11988. In: Gestão, Financiamento e Direito a Educação. São Paulo: Xamã, 2002. 

ALMEIDA, Fernando José de; ALMEIDA, Maria Elizabeth B. B. de. Liderança, Gestão e 

Tecnologias. Parceria PU-SP Microsoft, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALONSO, M.E.B.A.M. Tecnologias na formação e na gestão escolar. São Paulo: AVERCAMP, 

2007. 

AMARAL, A.L. Gestão da sala de aula: o “manejo de classe” com nova roupagem? In: OLIVEIRA, 

M.A.M. (Org.). Gestão educacional: novos olhares, novas abordagens. 7. ed. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2010. 

ARANHA, A.V.S. Gestão e organização do trabalho escolar: novos tempos e espaços de 

aprendizagem. In:OLIVEIRA, M.A.M. (Org.). Gestão educacional: novos olhares, novas 

abordagens. 7 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

ARELARO, L.; VALENTE, I. Educação e Políticas. São Paulo: Xamam, 2002. 

BRITO, Regina Lúcia Giffoni Luz de (Org.). Educação para o Conviver e a gestão da 

aprendizagem: o educador gestor educador. Curitiba, 2011. 

CORTELLA, Mário Sérgio. Qual é a tua obra? Inquietações propositivas sobre gestão, liderança 

e ética. Rio de Janeiro: Vozes, 2007. 



  

65 
 

DIRETOR UDEMO. Revista do Projeto Pedagógico. Sindicato de Especialistas do Magistério Oficial 

do Estado de São Paulo. 

PARO, Vitor Henrique. O princípio da gestão democrática no contexto da LDB. In: Direito e 

Financiamento da educação no Brasil: Análise da LDB e da Constituição Federal. 3. Ed., São 

Paulo: Xamã, 2008. 

Revista APASE, Sindicato de Supervisores do Magistério no Estado de São Paulo. Ano V, n. 5, 

junho/2006. São Paulo:SP. 

SÃO PAULO. Constituição (1989). Constituição do Estado de São Paulo. Diário Oficial do estado de 

São Paulo, São Paulo, 6 out. 1989. 

SOUZA, Paulo Nathanel Pereira de.  Educação e Desenvolvimento no Brasil/ Paulo Nathanel 

Pereira de Souza, São Paulo: Integrare Editora, 2008. 

_________. Caminhos e descaminhos da educação brasileira/ Paulo Nathanel Pereira de Souza. 

São Paulo: Integrare Editora, 2011. 

 

LIBRAS – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (40h/a) 

OBJETIVOS 

 Proporcionar aos alunos de licenciatura os aspectos fundamentais relacionados à 

comunidade surda, oferecendo-lhes condições e direcionamento para o aprofundamento dos 

conteúdos relacionados à Língua Brasileira de Sinais e aos aspectos educacionais e sociais 

inerentes. 

EMENTA: Didática e Educação de Surdos: Orientações do MEC sobre LIBRAS. O ensino de língua 

de sinais e a diversidade textual sinalizada. A experiência visual: educação infantil e ensino 

fundamental. O currículo na educação de surdos. Propostas de ensino para a educação de surdos. 

Didática e dinâmica na aula com surdos. Materiais didáticos e o ensino da língua de sinais. Atividades 

prática de ensino da língua de sinais. Práticas sociais de leitura e de escrita em LIBRAS. Discussão 

de dimensões políticas, teóricas e metodológicas envolvidas nas práticas de letramento em português 

como segunda língua para os alunos surdos, usuários da língua brasileira de sinais como primeira 

língua. 

BIBLIOGRAFIABÁSICA  

ALBRES, Neiva de Aquino, NEVES Sylvia Lia Grespan. De sinal em sinal. São Paulo: Feneis, 2009. 

BRITO, L. F. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995. 

FELIPE, T. A.. LIBRAS em contexto. Curso Básico, livro do estudante cursista. Brasília: Programa 
Nacional de Apoio à educação de Surdos. MEC/SEESP, 2001 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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CAPOVILLA, F.C., RAPHAEL, W.D..Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de 
Sinais Brasileira, v.1 e 2. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001. 

PEREIRA, M. C. C.; Leitura, escrita e surdez. Secretaria da Educação; CENP/CAPE.São Paulo: 
FDE, 2009. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Decreto nº5. 626 regulamenta a 
Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Brasília: SEESP/MEC, 2005. 

 

METODOLOGIA DO ENSINO DE EXERCÍCIOS RESISTIDOS (40h/a) 

OBJETIVOS 

 Conceituar as terminologias básicas da atividade física contra resistência; 

 Reconhecer a importância dos exercícios resistidos na formação do ser humano em 

diferentes fases da vida; 

 Conhecer as principais adaptações neurofisiológicas ao treinamento com pesos; 

 Orientar a prática da atividade física com exercícios resistidos no que tange à individualização 

dos principais programas vigentes. 

EMENTA: Abordagem das bases bio-fisiológicas dos exercícios resistidos apresentando os principais 

conceitos relacionados ao tema e como tais exercícios podem ser empregados em diferentes 

populações. Diferentes formas de se trabalhar com exercícios resistidos, principalmente quanto aos 

programas vigentes no mercado de trabalho. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FLECK, S.J.; KAEMER, W.J. Fundamentos do treinamento de força muscular. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2006. 

LIMA, C.S.; PINTO, R.S. Cinesiologia e musculação. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

UCHIDA, M.C.; CHARRO, M.A.; BACURAU, R.F.P.; NAVARRO, F.; PONTES JUNIOR, F.L. Manual 
de musculação. 5. ed. São Paulo: Phorte, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

UCHIDA, M. C. et al. Manual de Musculação, Uma Abordagem Teórico e Pratico do Treinamento 
de Força. SP. Ed. Phorte– 2004. 

TEIXEIRA, V. V. L.; GUEDES, Junior, D. p.; Musculação Perguntas e Respostas; As Dúvidas Mais 
Frequentes nas Academias, SP – 2010. 
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PEDAGOGIA DO ESPORTE (40h/a) 

OBJETIVOS 

Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

 Compreender as diversas denominações e significados do esporte; 

 Conhecer e compreender os principais conceitos ligados à Pedagogia do Esporte; 

 Organizar, sistematizar, aplicar e avaliar procedimentos pedagógicos nos processos de 

iniciação esportiva; 

 Discutir sobre o esporte e suas decorrências no âmbito da cultura corporal de movimento. 

EMENTA: Conceitos introdutórios sobre a Pedagogia do esporte; papel do esporte na escola e da 

escola; os diferentes métodos de ensino de habilidades esportivas; estratégias táticas dos jogos 

desportivos coletivos e dos esportes individuais. O papel do professor de Educação Física como 

mediador do processo ensino aprendizagem das práticas desportivas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PAES, R.R.; HERMES, F.B. Pedagogia do esporte: contextos e perspectivas. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005. 

REVERDITO, R.S.; SCAGLIA, A. J. Pedagogia do esporte: jogos coletivos de invasão. São Paulo: 
Phorte, 2009. 

TANI, G.; BENTO, J.O.; PETERSEN, R.D.S. Pedagogia do desporto. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BROTTO,F. O. Jogos Cooperativos.O jogo e o esporte como um exercício de convivência. 
Santos: Cooperação, 2001. 

DAÓLIO,J. Cultura educação física e futebol.Campinas SP: Editora da Unicamp,1997. 

FREIRE. J.B. Pedagogia do Futebol. Campinas: Autores Associados, 2003. 

 

4º PERÍODO 

 

APRENDIZAGEM E CONTROLE MOTOR (88h/a, sendo 40h/a presenciais e 48 h/a a distância) 

OBJETIVOS 

 Fornecer subsídios básicos da disciplina aos alunos para que possam desenvolver senso 

crítico na formação do profissional de Educação Física; 

 Analisar os processos subjacentes à execução de tarefas motoras; 
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 Analisar a aprendizagem de habilidades motoras em função de características da tarefa e das 

diferenças individuais; 

 Discutir a aplicação dos princípios básicos da aprendizagem e controle de habilidades 

motoras em situação de ensino; 

 Identificar e obter acesso às principais fontes de referência na área que permitam atualização 

contínua; 

 Apresentar e discutir os estudos mais recentes na área da aprendizagem motora e suas 

implicações para a Educação Física. 

EMENTA: Processo de aquisição das habilidades motoras. Conceito e classificação das habilidades. 

Aprendizagem e desempenho motor. Processamento de informação e tomada de decisão. Atenção e 

memória para ações motoras. Mecanismos de controle motor. Diferenças individuais e desempenho 

motor. Estabelecimento de metas. Transferência de aprendizagem. Instrução e demonstração. 

Prática Mental x prática física. Interferência contextual. Feedback extrínseco no aprendizado e 

treinamento de habilidades motoras. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FAIRBROTER, J. T. Fundamentos do comportamento motor. 8 ed. São Paulo: Manole, 2012. 

MAGILL, R. A. Aprendizagem Motora: conceitos e aplicações. 8 ed. São Paulo: Phorte, 2011. 

SCHMIDT, R. A.; WRISBERG, C. Aprendizagem e Performance Motora: uma abordagem da 
aprendizagem baseada na situação. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MAGILL, R. A. Aprendizagem Motora: conceitos e aplicações. São Paulo: Edgard Blucher, 1984. 

PELLEGRINI, A. M. (Org.). Coletânea de Estudos: comportamento motor I. São Paulo: Movimento, 
1997.  

TEIXEIRA, L. A. (Ed.). Avanços em Comportamento Motor. São Paulo: Movimento, 2001. 

 

BIOQUÍMICA (80h/a) 

OBJETIVOS 

 Formar profissionais com conhecimento do metabolismo do organismo, aspecto 

imprescindível para aqueles que atuam na área de esportes. 

Ampliar a compreensão de como variam os constituintes bioquímicos em indivíduos normais 

e ao longo de algumas doenças, correlacionando os achados fisiológicos e patológicos com 

alterações do metabolismo e as lesões bioquímicas. 
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EMENTA: Funções bioquímicas e biofísicas das organelas celulares, membranas celulares; Estrutura 

e propriedades dos carboidratos; Estrutura e propriedades dos lipídeos; Estrutura e propriedades dos 

aminoácidos e proteínas;Enzimas,vitaminas e hormônios; Bioenergética; Metabolismo dos 

carboidratos; Metabolismo dos lipídeos;Metabolismo das proteínas; Inter-relações metabólicas e 

controle hormonal. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHAMPE, P.C., HARVEY, R.A. Bioquímica Ilustrada. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2006. 

HOUSTON, M.E. Bioquímica Básica da Ciência do Exercício. São Paulo: Rocca, 2001. 

MARZZOCO, A., TORRES, B. B. Bioquímica Básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

RIEGEL,R. E. Bioquímica Nutricional do Exercício Físico. Ed. UNISINOS, ISBN-10: 8574312584 

RIEGEL,R. E. Bioquímica do Músculo e do Exercício Físico. Ed. UNISINOS, 3. ed. ISBN-
10:8574310042 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO (80h/a) 

OBJETIVOS  

Ao final do desenvolvimento do programa da disciplina, o aluno será capaz de: 

 Ministrar aulas de Educação Física na Educação Básica, em qualquer entidade ou 

estabelecimento de ensino; 

 Especificar a conduta das aulas de Educação Física Escolar baseada na Ciência da 

Motricidade Humana; 

 Desenvolver um trabalho pedagógico em que haja o diálogo entre esta disciplina e as demais 

disciplinas que compõem o currículo escolar; 

 Conscientizar-se do seu papel político, técnico, pedagógico e científico no contexto social e 

educacional. 

EMENTA: Análise e discussão da Educação Física enquanto área de conhecimento: seu objeto de 

estudo (movimento humano), suas dimensões e implicações relativas aos conhecimentos específicos 

da área e sua aplicação didática e metodológica nas diversas manifestações do movimento humano 

em sala de aula. Discussões sobre o papel da Educação Física no currículo escolar, o papel do 

esporte educacional e a busca da saúde e qualidade de vida por meio da disciplina.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MATTOS, M. G. de & NEIRA, M. G. Educação Física na Adolescência: construindo o 
conhecimento na escola. 6 ed. São Paulo: Phorte Editora, 2015. 

São Paulo (Estado) Secretaria da Educação. Caderno do professor: educação física, ensino 

fundamental – São Paulo : SEE, 2014. 

São Paulo (Estado) Secretaria da Educação. Caderno do aluno: educação física, ensino fundamental 

– São Paulo : SEE, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental, Parâmetros 
Curriculares Nacionais: Educação Física, v. 7, Brasília: MEC/SEF, 1997. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio, Brasília: MEC/SEMTEC, 1999. 

BROTO, F. O. Jogos Cooperativos: se o importante é competir, o fundamental é cooperar!. Ed. 
Renovada. São Paulo: Projeto Cooperação, 1997. 

DARIDO, S. C. e RANGEL, I. C. A. (org) Educação Física na Escola: implicações para a prática 
pedagógica. RJ: Guanabara Koogan, 2005. 

FAZENDA, I. (org) Práticas Interdisciplinares na escola. 5 edição. São Paulo Cortez, 1997.d 

GRABER, K. C.; WOODS, A. M. Educação Física e atividades para o ensino fundamental. Porto 
Alegre: AMGH, 2014. 

GUEDES, D. P. Educação para a saúde mediante programas de Educação Física escolar. In: 
Revista Motriz. Rio Claro, SP, v. 5, nº 1, junho, 1999. 

MATRIZ CURRICULAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – Rede de Ensino Municipal, v. 1, São José dos 

Campos, SP. Ensino Fundamental, 2012. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, Secretaria de Educação. Plano de Ensino de Educação 

Física: Ensino Fundamental, 2016. 

RECOMENDAÇÕES para a educação física escolar. Rio de Janeiro: CONFEF, 2014. 

 

FISIOLOGIA GERAL (40h/a) 

OBJETIVOS 

O acadêmico, após cursar a disciplina, deverá ter: 

 domínio do correto funcionamento dos diferentes sistemas orgânicos: nervoso, muscular, 

digestório, endócrino e reprodutor, respiratório, cardiovascular e circulatório, correlacionando-

o com as outras ciências: anatomia, biologia entre outras; 
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 conhecimento do funcionamento do organismo humano para no futuro fazer as relações 

necessárias para compreender as alterações fisiológicas no indivíduo quando submetido ao 

exercício físico.  

 capacidade de utilizar esses conhecimentos para auxiliar no desenvolvimento harmônico de 

seus alunos, visando melhor qualidade de vida. 

EMENTA: Sistemas funcionais da célula; potencial de ação; canais iônicos e a modulação da 

resposta fisiológica (mecanismos gerais); sistema muscular neurofisiologia; sistema endócrino e 

reprodutor,sistema cardiovascular-renal, sistema respiratório. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERNE, R.M. Fisiologia. 5 ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

GUYTON, A.C., HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 11ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

LENT, R. Cem bilhões de neurônios. São Paulo: Atheneu, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CONSTANZO, L.S. Fisiologia. 4 ed. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

McARDLE, W.D., KATCH, F.I. AND KATCH, V.L. Fisiologia do exercício: energia, nutrição e 
desempenho humano. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

POWERS, S.K. E HOWLEY, E.T. Fisiologia de exercício: Teoria e aplicação ao condicionamento 
e ao desempenho. 6 ed. São Paulo: Manole, 2009. 

   

METODOLOGIA DO ENSINO DE GINÁSTICA RÍTMICA (80h/a) 

OBJETIVOS 

Ao término da disciplina o aluno deverá: 

 Identificar e aplicar os conhecimentos básicos da modalidade; 

 Adequar a GR à realidade escolar; 

 Vivenciar e criar trabalhos individuais e em grupos. 

EMENTA: Estudo dos movimentos e aparelhos característicos da Ginástica Rítmica a partir de uma 

abordagem educativa, possibilitando assim, a sua aplicação no espaço escolar enquanto um 

conteúdo da educação física. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental, Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Educação Física, v. 7, Brasília: MEC/SEF, 1997. 
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BREGOLATO, R.A. Cultura corporal da ginástica. São Paulo: Ícone, 2006. 

DARIDO, S. C. e RANGEL, I. C. A (org) Educação Física na Escola: implicações para a prática 
pedagógica, Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GAIO, R.(org) Ginastica rítmica: da iniciação ao alto nível. Jundiaí, SP: Fontoura, 2008. 

MARTINS, S. Ginastica Rítmica Desportiva: aprendendo passo a passo. Rio de Janeiro: Shape, 
1999. 

NISTA-PICCOLO,V.L.(org) Pedagogia dos Esportes. Campinas: Papirus, 2003. 

 

METODOLOGIA DO ENSINO DE VOLEIBOL (80h/a) 

OBJETIVOS  

 Entender a importância do Voleibol na prática do futuro profissional; 

 Diferenciar e entender os conceitos técnico-táticos e evolutivos da modalidade em questão; 

 Possibilitar a troca e a produção de conhecimento/experiências no contexto universitário, 

buscando contribuir com a formação profissional dos alunos; 

 Discutir e analisar o conteúdo ministrado na disciplina e sua importância para a Educação 

Física brasileira visando contribuir, desse modo, para uma melhor compreensão do discente, 

no que se refere ao seu campo de atuação profissional. 

 Desafiar o aluno a pensar na aplicação do conhecimento em diferentes contextos (formais e 

não formais) e situações.  

 Possibilitar ao aluno compreender a importância da Disciplina em questão para sua prática 

pedagógica. 

EMENTA: Reflexão crítica, características e influências sofridas ao longo da história do voleibol 

relacionadas aos aspectos socioeconômicos, políticos e educacionais do nosso contexto. Resgate e 

análise da modalidade enquanto fenômeno cultural. O Voleibol enquanto Esporte e sua interação com 

a sociedade, cultura, política, profissionalismo, violência, racismo, lazer, saúde, capitalismo, 

socialismo e educação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BIZZOCHI, C. O Voleibol de alto nível. São Paulo: Manole, 2004. 

BOJIKIAN, J. C. M. Ensinando voleibol. São Paulo: Phorte, 2004. 

SHONDELL, D.& REYNAUD, C. A bíblia do treinador de voleibol. São Paulo: Artmed, 2005. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BAIANO, A. Voleibol sistemas e táticas. Rio de Janeiro: Sprint, 2005. 

BORSARI, J. R. Voleibol: Aprendizagem e Treinamento. São Paulo: EPU, 2010. 

FARIA, I. R. Atividades recreativas para o aprendizado do voleibol na escola. Rio de Janeiro: 
Sprint, 2009. 

MULLER, A. J. Voleibol: desenvolvimento de jogadores. Florianópolis: Visual Books, 2009. 

RIBEIRO, J. L. S. O Voleibol. Rio de Janeiro: Sprint, 2004. 

 

5º PERÍODO 

 

DIDÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA I (40h/a) 

OBJETIVOS 

 Proporcionar aos futuros professores referenciais teórico-práticos para discussão e reflexão 

da realidade da Educação Física Escolar Brasileira analisando criticamente os temas de 

maior preocupação no ensino da Educação Física. 

 Proporcionar ao aluno momentos favoráveis para a reflexão sobre o contexto da sala de aula 

e o seu funcionamento, sua forma de organização valorizando o processo pedagógico, a 

profissionalização docente, a consciência da sua função e possível intervenção nesse 

contexto. 

EMENTA: A evolução histórica da Educação Física Escolar; as abordagens ou tendências 

pedagógicas da Educação Física escolar; a concepção de Cultura Corporal ou Cultura de Movimento; 

objetivos da Educação Física na escola; conteúdos da Educação Física na Escola; planos de aula; 

novas formas de organização dos conteúdos; aspectos legais da Educação Física e integração à 

proposta pedagógica na escola; Educação Física no Ensino Fundamental: a (re)construção dos 

significados; o processo de ensino-aprendizagem e as relações de afetividade; responsabilidades do 

professor de Educação Física e sua atuação como educador. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DARIDO, S.C. e RANGEL,I.C.A . (org.). Educação Física no Ensino Superior: Educação Física na 
Escola, implicações para a prática pedagógica.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

DARIDO, S.C.; SOUZA JÚNIOR, O. M. Para ensinar Educação Física: possibilidades de 
intervenção na escola. Campinas: Papirus, 2007. 

DAÓLIO, J. Da cultura do corpo. Campinas: Papirus, 1995. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental, Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Educação Física, v. 7, Brasília: MEC/SEF, 1997 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio, Brasília: MEC/SEMTEC, 1999 

LIBÂNEO, J.  C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítica-social dos conteúdos. 
17 ed. São Paulo: Loyola, 2005.  

DARIDO, S.C (org). Caderno de formação: Formação de professores, didática dos conteúdos/ 
Universidade Estadual Paulista. São Paulo: Cultura Acadêmica; v.6; 176p.; 2012 

LETPEF - Laboratório de Estudos e Trabalhos Pedagógicos em Educação Física Departamento de 
Educação Física -UNESP- Rio Claro 

SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Caderno do professor: educação física, ensino 

fundamental. Secretaria da Educação, São Paulo : SEE, 2009 

SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Caderno do professor: educação física, ensino 

médio - Secretaria da Educação. São Paulo : SEE, 2009 

 

MEDIDAS, AVALIAÇÕES E PRESCRIÇÕES EM EDUCAÇÃO FÍSICA (88h/a, sendo 40h/a 

presenciais e 48 h/a a distância) 

OBJETIVOS 

 Entender a importância da avaliação na prática profissional da Educação Física; 

 Diferenciar e entender os conceitos de teste, medidas, avaliação e análise; 

 Identificar se o teste aplicado é válido, objetivo e fidedigno; 

 Testar, medir e avaliar dados antropométricos e de composição corporal; 

 Testar, medir e avaliar dados referentes às capacidades físicas e motoras; 

 Testar, medir e avaliar dados referentes às capacidades motoras básicas e específicas; 

 Utilizar os resultados das avaliações para planejar atividade física adequada. 

EMENTA: Importância da Avaliação em Educação Física para o profissional da área. Conceitos de 

teste, medidas, avaliação e análise, de objetividade, validade e fidedignidade. Métodos de avaliação 

antropométrica e da composição corporal. Avaliação das capacidades físicas e motoras. Avaliação 

das habilidades motoras básicas e específicas. Uso da avaliação para o planejamento de atividades 

físicas de forma segura, individual e que atenda aos objetivos propostos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HEYWARD, V.H. Avaliação física e prescrição de exercício: técnicas avançadas. 4 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 
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MORROW, J.R., JACKSON, A.W. DISCH, J.G. MOOD, D.P. Medida e Avaliação do Desempenho 
Humano. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

PITANGA, F.J.G. Testes, medidas e avaliação em educação física e esportes. 4 ed. São Paulo: 
Phorte, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DENADAI, B.S. Índices fisiológicos de avaliação aeróbia. São Paulo: B.S.D., 1999. 

McARDLE, W.D.; KATCH, F.I.; KATCH, V.L. Fisiología do exercício: energia, nutrição e 
desempenho humano. 5 ed. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan, 2003. 

POWERS, S.K., HOWLEY, E.T. Fisiologia do Exercício: teoria e aplicação ao condicionamento e 
ao desempenho. 3 ed. São Paulo: Ed. Manole, 2000. 

METODOLOGIA DO ENSINO DE HANDEBOL (80h/a) 

OBJETIVOS  

Objetivos gerais: 

O aluno deverá ser capaz de: 

 Planejar, organizar e executar programas de ensino do handebol no processo de 

aprendizagem; 

 Refletir e aplicar os diversos métodos de ensino do handebol no âmbito escolar, do lazer, 

competitivo e educacional; 

 Identificar métodos de ensino/aprendizagem na prática do handebol; 

 Compreender o papel social do professor nas atividades referentes à inserção do handebol; 

Objetivos específicos: 

 Conhecer e discernir os conceitos de jogos e esportes; 

 Contextualizar a prática de handebol na história e na sociedade; 

 Entender o desenvolvimento motor das faixas etárias e aplicá-las nas aulas de handebol; 

 Identificar as técnicas e as táticas do jogo de handebol; 

 Conhecer e aplicar as regras oficiais do handebol; 

 Aplicar os meios táticos individuais e coletivos; 

 Desenvolver pesquisas de campo, leituras de textos específicos, debates e ações práticas; 

EMENTA: Aspectos da origem e evolução do handebol. Fundamentos das técnicas e táticas, 

individuais e coletivas por meio de atividades lúdicas, jogos pré-desportivo e conteste. Noções das 

regras e o contexto sócio-histórico-cultural. Princípios didático-pedagógicos para o processo ensino-

aprendizagem no âmbito do ensino formal. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL. Regras oficiais de handebol (2006-2009). São 
Paulo: PH Editora Ltda., 2006-2009.  

GRECO, P.J.; BENDA, R. N. Iniciação esportiva universal: da aprendizagem motora ao 
treinamento técnico. Belo Horizonte: Editora UFMG, Escola de Educação Física, 2001. 

SIMÕES, Antônio C. Handebol Defensivo – Conceitos Técnicos e Táticos. São Paulo: Phorte, 
2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

________. Iniciação Esportiva Universal. Belo Horizonte: Editora Health, 2004. 

_________, I. O Desporto na Escola. Recife: Fasa, 2006. 

BOMPA, T.. Treinando Equipes do Desporto Coletivo. São Paulo: Phorte Editora, 2006. 

CALDAS, I. Handebol como Conteúdo para aulas de educação física. Recife: Edupe, 2003. 

CERCEL, P. O Treino de Equipes Masculinas. Portugal: Biodesporto, 2003. 

DANTE DE ROSE e Col. Modalidades Esportivas Coletivas. São Paulo: Phorte Editora, 2006. 

EDWARD, T. e FRANKS. B.D. Manual do Instrutor de Condicionamento Físico para a Saúde. 
Porto Alegre: Artes médicas Sul, 2000. 

FERREIRA, Pedro. Handebol de Salão. 2 ed. São Paulo: Ao Livro Técnico, 1999. 

GRECO, P.J. Caderno de Rendimento do Atleta de Handebol. Belo Horizonte: Editora Health, 
2000. 

 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (40h/a) 

OBJETIVOS 

 Desenvolver nos futuros profissionais de Educação Física conhecimentos básicos de 

planejamento, elaboração e execução de projetos de eventos esportivos, legislação esportiva 

e sistemas de disputas de competições esportivas. 

 Proporcionar melhores condições e conhecimentos para o mercado de trabalho formal e não 

formal. 

EMENTA: A disciplina oferece subsídios na preparação do futuro professor para a organização de 

eventos em geral, os aspectos básicos para a organização de comissões, elaboração de projetos 

de eventos esportivos e os principais processos de uma competição esportiva, com relação ao 

regulamento de uma competição esportiva. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CESCA, Cleuza Gimenes. Organização de eventos. São Paulo: Summus, 1997. 

MATIAS, Marlene. Organização de eventos. São Paulo: Manole, 2002. 

POIT, Davi. Organização de eventos esportivos. São Paulo: Phorte, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DAIUTO, Moacir. Organização de competições desportivas. São Paulo: Hemus, 1991. 

GONÇALVES, Carmem. Organização de eventos com arte e profissionalismo. Fortaleza: Sebrae, 
1998. 

MEIRELLES, Gilda. Tudo sobre eventos. São Paulo: Editora STS, 1999. 

 

PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA I (40h/a) 

OBJETIVOS 

Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

 Conhecer e compreender os diferentes tipos de conhecimento; 

 Compreender o papel do conhecimento científico e sua relação com a prática profissional; 

 Conhecer as diferentes possibilidades de pesquisa; 

 Apresentar um projeto de investigação na área de Educação Física. 

EMENTA: Estudo da ciência e do conhecimento científico. A metodologia científica: métodos e 

técnicas de pesquisa. A pesquisa em Educação Física e no desporto: passos de um projeto e 

instrumentos de avaliação. Elaboração de projeto e a fundamentação teórica da área. Normas e 

apresentação de trabalhos científicos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da 
pesquisa. 19. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7. 
ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

PARRA FILHO, Domingos; SANTOS, João Almeida. Apresentação de trabalhos científicos:  
monografia, TCC, teses e dissertações. 3. ed. São Paulo: Futura, 2000.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BIANCHETTI, Lucídio; MACHADO, Ana Maria Netto. Bússola do escrever: desafios e estratégias na 
orientação e escrita de teses e dissertações. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2006.  
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CARVALHO, Alex Moreira et al. Aprendendo metodologia científica: uma orientação para os 
alunos de graduação. São Paulo: O Nome da Rosa, 2000.  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 10520: Informação e 
documentação – Apresentação de citações de documentos. Rio de Janeiro, 2002. 

__________. NBR 14724: Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos Apresentação. Rio 
de Janeiro, 2002. 

__________. NBR 6023: Informação e documentação – Referências - Elaboração. Rio de Janeiro, 
2002. 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (88h/a, sendo 40h/a presenciais e 48h/a a distância) 

OBJETIVOS 

Espera-se que o aluno seja capaz de: 

 Identificar os principais determinantes do comportamento humano, ancorando concretamente 

os princípios e fases do desenvolvimento às concepções teóricas vigentes; 

 Compreender cientificamente o fenômeno da educação com base no conhecimento 

psicológico do desenvolvimento individual e da dinâmica das relações interpessoais; 

  Identificar os conceitos de ensino e aprendizagem, compreendendo o processo de aquisição 

do conhecimento como proposta de mudança de comportamento no sentido de integração 

social e desenvolvimento pessoal; 

 Reconhecer o compromisso da escola e do professor com o desenvolvimento dos alunos. 

EMENTA: Através deste programa, pretende-se oferecer elementos teóricos ao futuro professor no 

que diz respeito ao desenvolvimento psicológico do ser humano, buscando recursos em duas 

vertentes psicológicas: no construtivismo de Piaget e interacionismo de Vygotsky, privilegiando um 

relacionamento entre as informações teóricas dessas vertentes e situações pedagógicas concretas. 

Serão contempladas não apenas as principais teorias relativas ao desenvolvimento humano e 

aprendizagem, mas também os modelos epistemológicos a elas subjacentes, bem como as visões de 

educação por elas veiculadas. Espera-se ainda, privilegiar o estudo/reflexão sobre as contribuições 

teóricas de Henri Wallon para examinar o desenvolvimento e aprendizagem nas várias etapas da vida 

de cada indivíduo, enfatizando o papel das práticas escolares e a atuação do professor nesse 

processo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COLL, C. et al. Desenvolvimento psicológico e educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. v.1 e 

2. 
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DESSEN, M. A.; MACIEL, D. A.. Ciência do Desenvolvimento Humano: desafios para a Psicologia 

e a Educação. Curitiba: Juruá, 2014. 

LA TAILLE, Y. et al. Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: 

Summus, 1992. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MARCHES, Á. (Orgs.). Desenvolvimento psicológico e educação. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2004. 

PIAGET, Jean. Seis estudos em psicologia. Rio de Janeiro: Forense, 1985. 

SHAFFER, D. R.; KIPP, K.. Psicologia do Desenvolvimento – Infância e Adolescência. 1. ed.. São 

Paulo: Cengage Learnning, 2011. 

TARDELI, D. D’A.; VIDIGAL DE PAULA, F.. Formadores da Criança e do Jovem – Interfaces da 

Comunidade Escolar. 1. Ed.. São Paulo: Cengage Learnning, 2015.COLL, C.; PALÁCIOS, J.;  

VYGOTSKY. L. S.. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1986. 

 

6º PERÍODO 

 

DIDÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA II (40h/a) 

OBJETIVOS 

 Proporcionar aos alunos condições para que possam analisar criticamente os temas de maior 

preocupação no ensino da Educação Física no Ensino Médio; 

 Proporcionar aos alunos momentos favoráveis à reflexão sobre o contexto da sala de aula, 

seu funcionamento e sua forma de organização valorizando o processo pedagógico, a 

profissionalização docente, a consciência da sua função e as possíveis intervenções nesse 

contexto; 

 Planejar e avaliar as ações e atividades para o ensino médio. 

EMENTA: Estudo dos diferentes métodos e estilos de ensino; desenvolvimento de estratégias de 

avaliação do ensino na educação física escolar; estudo dos temas de maior preocupação no ensino 

da Educação Física no Ensino Médio, proporcionando aos alunos momentos de reflexão sobre o 

contexto da sala de aula, seu funcionamento e sua forma de organização, valorizando o processo 

pedagógico, a profissionalização docente, a consciência da sua função e as possíveis intervenções 

nesse contexto; Planejamento e avaliação das ações e atividades para o ensino médio. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio, Brasília: MEC/SEMTEC, 1999.  

DARIDO, S.C. e RANGEL,I.C.A. (org.). Educação Física no Ensino Superior: Educação Física na 
Escola, implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

DARIDO, S.C.; SOUZA JÚNIOR, O. M. Para ensinar Educação Física: possibilidades de 
intervenção na escola. Campinas: Papirus, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GALLAHUE, D. L. e DONNELLY, F. C. (2008).  Educação Física Desenvolvimentista para todas 
as crianças. 1 Ed. Brasileira, São Paulo: Phorte, 2008. 

MATTOS, M.G.de & NEIRA, M. G. Educaçao Física na Adolescência: construindo o 
conhecimento na escola. São Paulo: Editora Phorte, 2000. 

PIRES, G.L. et al. Didática da educação física 2. Ijuí, Rio Grande do Sul: Unijuí, 2001. 

SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Caderno do professor: educação física, ensino 

médio - Secretaria da Educação. São Paulo : SEE, 2009 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA E INCLUSIVA (80h/a) 

OBJETIVOS 

 Refletir sobre a diversidade de corpos, condições físicas e cognitivas presentes no espaço 

escolar, especialmente das pessoas com deficiência, favorecendo o processo de inclusão; 

 Organizar e ministrar aulas de educação física no contexto formal e informal visando à 

participação das pessoas com necessidades especiais; 

 Promover trabalhos interdisciplinares para possibilitar o desenvolvimento dos alunos com 

necessidades especiais. 

EMENTA: Estudo da Educação Física Adaptada a partir dos principais conceitos e características das 

deficiências sensoriais, físicas e cognitivas, sob à luz das questões históricas e sociais do processo 

de educação inclusiva. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

DIEHL, R. M. Jogando com as diferenças: jogos para crianças e jovens com deficiência. São Paulo: 
Phorte, 2006. 

DUARTE, E., LIMA, S.M.T. Atividade física para pessoas com necessidades especiais. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

SASSAKI, R.K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 2002. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DUARTE, E.,  LIMA, S.M.T. Atividade física para pessoas com necessidades especiais. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

SASSAKI, R.K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 2002. 

STAINBACK, S., STAINBACK, W. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

TAVARES, M.C.G.C.F. Imagem corporal: conceitos e desenvolvimento. São Paulo: Manole, 2005. 

 

LAZER E RECREAÇÃO (80h/a) 

OBJETIVOS 

Cognitivos: 

 Conhecer os conceitos e as interpretações fundamentais do lazer; 

 Abordar o quadro teórico e prático, estabelecendo um meio de comunicação entre o estudo 

do Lazer construído por diversos campos do conhecimento, suas interpretações e interações 

com outras áreas de atuação profissional  e sua interação com a Educação Física. 

 Reconhecer as organizações públicas, privadas e do terceiro setor que atuam na área de 

lazer. 

Atitudes: 

 Pensar, elaborar, gerenciar, executar e controlar planos, programas e projetos de Lazer e 

Entretenimento, para organizações nos diferentes segmentos econômicos: instituições 

públicas, privadas e do terceiro setor. 

 Programar, administrar e desenvolver atividades de lazer e Entretenimento destinadas a 

grupos específicos, como os de terceira Idade, de pessoas com algum grau de dificuldades 

de locomoção e movimento, de crianças, de adolescentes e de jovens. 

EMENTA: Questões históricas do lazer; Conceitos e significados do lazer e recreação; A importância 

e a complexidade do tema Lazer; O papel do Lazer nas sociedades contemporâneas; Lazer e suas 

articulações e interações com a Educação Física; O lúdico, tempo livre e lazer; Conteúdos culturais 

do lazer; Lazer e qualidade de vida.; A transformação do Lazer e Entretenimento em um grande 

negócio; O Universo do Lazer como campo do trabalho; A transformação do Lazer e Entretenimento 

em um grande negócio 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRUNHS, H. T. (org). Introdução aos Estudos do Lazer. Campinas: Editora da UNICAMP, 1997. 

CAMARGO, L. O. O que é Lazer. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
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______________ Educação para o Lazer. São Paulo: Moderna, 1999. 

DUMAZEDIER, J. Sociologia Empírica do Lazer. São Paulo: Perspectiva, 1974. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAVALLARI, V.M. (org). Recreação em ação. São Paulo: Ícone, 2006. 

DEJOURS, C. A loucura do trabalho. São Paulo: Cortez, 1992. 

DUMAZEDIER, J. Revolução Cultural do tempo livre. São Paulo: Ícone, 1994. 

FREIRE, J.B. O jogo entre o riso e o choro. Campinas/SP: Autores associados, 2002. 

FRUGÓLI, J.H. São Paulo: Espaços públicos e interação social. São Paulo: Marco Zero, 1996. 

MARCELLINO, N.C. Lazer e educação. Campinas: Ed. Papirus, 1990. 

_______________. Pedagogia da animação. Campinas: Ed. Papirus, 1990. 

SCHWARTZ, G.W. (coord.). Atividades recreativas. Coleção Educação Física no Ensino Superior. 
São Paulo: Ed. Guanabara Koogan, 2004. 

VIANNA, M.C.O. Lazer e recreação. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 1998. 

WAICHMANN, P. Tempo livre e recreação. Campinas: Papirus, 1997. 

 

METODOLOGIA DO ENSINO DE BASQUETEBOL (80h/a) 

OBJETIVOS 

Objetivos gerais: 

O aluno deverá ser capaz de: 

 Planejar, organizar e executar programas de ensino do basquetebol no processo de 

aprendizagem; 

 Refletir e aplicar os diversos métodos de ensino do basquetebol no âmbito escolar, do lazer, 

da competição e educacional; 

 Identificar métodos de ensino/aprendizagem na prática do basquetebol; 

 Compreender o papel social do professor nas atividades referentes à inserção do 

basquetebol. 

Objetivos específicos: 

 Conhecer e discernir os conceitos de jogos e esportes; 

 Contextualizar a prática de basquetebol na história e na sociedade; 

 Entender o desenvolvimento motor das faixas etárias e aplicá-las nas aulas de basquetebol; 

 Identificar as técnicas e as táticas do jogo de basquetebol; 
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 Conhecer e aplicar as regras oficiais do basquetebol; 

 Aplicar os meios táticos individuais e coletivos; 

 Desenvolver pesquisas de campo, leituras de textos específicos, debates e ações práticas. 

EMENTA: Aspectos da origem e evolução do basquetebol. Fundamentos das técnicas e táticas, 

individuais e coletivas por meio de atividades lúdicas, jogos pré-desportivos e contestes. Noções das 

regras e o contexto sócio-histórico-cultural.Princípios didático-pedagógicos para o processo ensino-

aprendizagem no âmbito do ensino formal. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, M.B. Basquetebol iniciação. Rio de Janeiro: Sprint , 1998. 

CARVALHO, W. Basquetebol sistemas de ataque e defesa. Rio de Janeiro: Sprint , 2001. 

GALATTI, L. R.; PAES, R. R.; FERREIRA, H. B. Pedagogia do Esporte: considerações pedagógicas e 
metodológicas no processo de ensino-aprendizagem do basquetebol. In: PAES, R.R.; BALBINO, H.F. 
(Org.). Pedagogia do Esporte: contextos e perspectivas. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, M.B. Basquetebol iniciação. Rio de Janeiro: Sprint , 1998. 

COUTINHO, Nilton Ferreira. Basquetebol na escola: da iniciação ao treinamento. 3 ed. Rio de 
Janeiro: Sprint, 2007. 

DE ROSE JUNIOR, Dante; TRICOLI, Valmor. Basquetebol. Uma visão integrada entre ciência e 
prática. Barueri, SP: Manole, 2005. 

 

METODOLOGIA DO ENSINO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA (80h/a) 

OBJETIVOS 

Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

 aplicar os fundamentos básicos da  ginástica artística; 

 criar e utilizar recursos alternativos na realidade da Educação Física Escolar; 

 conhecer as diversas formas de ajuda e proteção nos aparelhos; 

 conhecer as formas pedagógicas da aprendizagem em cada modalidade; 

 elaborar séries com elementos básicos de acordo com o código de pontuação. 

EMENTA: Aspectos históricos e culturais, na evolução da ginástica, através dos tempos. 

Compreensão e desenvolvimento das habilidades específicas para o aprendizado da ginástica. O 

conhecimento das medidas e a evolução dos aparelhos, e a utilização de equipamentos alternativos 

no aprendizado da ginástica. Identificação de ações e padrões motores envolvidos no aprendizado 

dos exercícios ginásticos, trabalhando as dificuldades encontradas, através do conhecimento 
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corporal, no desenvolvimento da força e flexibilidade. Trabalho em grupo, desenvolvendo a 

capacidade e conhecimento de proteção e ajuda. Conhecimento das regras, na elaboração de série 

básicas de acordo com o código de pontuação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HOSTAL, Philippe. Pedagogia da Ginástica Olímpica. São Paulo: Manole,1982. 

LEGUET, Jacques. As ações Motoras em Ginástica Esportiva. São Paulo: Manole, 1987. 

PUBLIO, N. S. Evolução Histórica da Ginástica Olímpica. 2ed. São Paulo: Phorte, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARRASCO, Roland - Tentativa de Sistematização da Aprendizagem. São Paulo: Manole, 1982. 

FREITAS; Armando; VIEIRA; Silvia O que é Ginástica Artística. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 

2007. 

HOSTAL, Philippe. Ginástica em Aparelhos. São Paulo: Manole, 1982. 

NUNOMURA; Myriam; PICCOLO, V. L. Nista - Compreendendo a Ginástica Artística. São Paulo: 

Ed. Phorte, 2005. 

PONTUAÇÂO; Código - FIG, Federação Internacional de Ginástica, ciclo 2012 / 2016. 

VIEIRA, Silvia; FREITAS, Armando. O que é Ginástica Olímpica. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 

2007. 

 

PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA II (40h/a) 

OBJETIVOS 

 Conhecer os tipos de métodos gerais de investigação; 

 Conhecer os fundamentos metodológicos e analisar as etapas da pesquisa científica; 

 Iniciar as atividades de produção científica com a elaboração e construção de um trabalho 

científico. 

EMENTA: Produção, transmissão e reflexão crítica de conhecimentos básicos sobre metodologia 

científica e produção de conhecimentos na área de Educação Física. Princípios para a produção do 

conhecimento científico. Pesquisa e produção do conhecimento em ciências humanas: abordagens; 

metodologias. A importância da metodologia científica ao processo de autonomia científica. Métodos 

gerais de investigação. Etapas essenciais da pesquisa. Introdução à análise estatística, como 

subsídio para a prática. Coleta de dados. Pesquisa experimental. Questões éticas em pesquisa 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da 
pesquisa. 19. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.  
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MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7. 
ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

PARRA FILHO, Domingos; SANTOS, João Almeida. Apresentação de trabalhos 
científicos: monografia, TCC, teses e dissertações. 3. ed. São Paulo: Futura, 2000.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BIANCHETTI, Lucídio; MACHADO, Ana Maria Netto. Bússola do escrever: desafios e estratégias na 
orientação e escrita de teses e dissertações. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2006.  

CARVALHO, Alex Moreira et al. Aprendendo metodologia científica: uma orientação para os 
alunos de graduação. São Paulo: O Nome da Rosa, 2000.  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 10520: Informação e 
documentação – Apresentação de citações de documentos. Rio de Janeiro, 2002. 

__________. NBR 14724: Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos Apresentação. Rio 
de Janeiro, 2002. 

__________. NBR 6023: Informação e documentação – Referências - Elaboração. Rio de Janeiro, 
2002. 
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5.2. Anexo B – Regulamento de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

O Regulamento de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais está no CD com todos os outros 

documentos pertinentes ao Projeto Pedagógico. 

 

5.3. Anexo C – Regulamento de Estágio Supervisionado 

O Regulamento de Estágio está no CD com todos os outros documentos pertinentes ao Projeto 

Pedagógico. 

 

5.4. Anexo D – Listagem de links para consulta às Deliberações referentes a: 

 

- Deliberação Consep nº 232/2014 - Matriz Curricular Curso Educação Física - 

Licenciatura 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2014/consep_232_2014_14

34050664.pdf  

 

-  Deliberação Consep nº 030/2016 - Calendário escolar 2016 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_030_2016_14

60469742.pdf  

 

-  Deliberação Consep nº 209/2016 - Calendário escolar 2017 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_209_2016_14

79317526.pdf 

- Deliberação CONSEP 206/2016 - Rendimento escolar 2017 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_206_2016_14

79388345.pdf  

- Deliberação CONSEP 200/2015 - Rendimento escolar 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_200_2015_14

44223347.pdf  

 

- Deliberação CONSEP 300/2014 - Programa de Iniciação à Docência - PID 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2014/consep_300_2014_14

30858122.pdf  

 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2014/consep_232_2014_1434050664.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2014/consep_232_2014_1434050664.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_030_2016_1460469742.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_030_2016_1460469742.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_209_2016_1479317526.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_209_2016_1479317526.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_206_2016_1479388345.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_206_2016_1479388345.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_200_2015_1444223347.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_200_2015_1444223347.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2014/consep_300_2014_1430858122.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2014/consep_300_2014_1430858122.pdf
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- Deliberação CONSUNI 009/2009 – Regulamenta o Sistema de Avaliação Institucional 

da Universidade de Taubaté 

http://www.unitau.br/files/arquivos/category_29/489/deliberacao_consuni_no_009_2009.pdf  

 

- Deliberação CONSUNI 039/2010 – Regimento Interno da CPA 

http://www.unitau.br/files/arquivos/category_24/430/deliberacao_consuni_no_039_2010.pdf   

 

- Deliberações CONSEP 226/2015, 227/2015, 228/2015 e 229/2015 – Mobilidade 

Acadêmica Nacional e Internacional 

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_226_

2015_1448628501.pdf 

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_227_

2015_1448629161.pdf  

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_228_

2015_1448629326.pdf 

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_229_

2015_1448629506.pdf  

 

- Deliberações CONSEP 119/2013 e CONSEP 231/2015 NDE – Núcleo Docente 

Estruturante 

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2013/consep_119_2

013_1375900668.pdf (Institui o NDE) 

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_231_2

015_1448629784.pdf (Regulamento NDE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unitau.br/files/arquivos/category_29/489/deliberacao_consuni_no_009_2009.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/category_24/430/deliberacao_consuni_no_039_2010.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_226_2015_1448628501.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_226_2015_1448628501.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_227_2015_1448629161.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_227_2015_1448629161.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_228_2015_1448629326.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_228_2015_1448629326.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_229_2015_1448629506.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_229_2015_1448629506.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2013/consep_119_2013_1375900668.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2013/consep_119_2013_1375900668.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_231_2015_1448629784.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_231_2015_1448629784.pdf
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